
 

 CP 4 الثقافي تنوع أشكال التعبير
  

CE/13/4.CP/11 
 ١٨/٣/٢٠١٣ باريس،
 التوزيع محدود فرنسي: األصل

 
 مؤتمر األطراف 

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 الدورة العادية الرابعة

 ٢باريس، مقر اليونسكو، القاعة 
 ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١٤-١١

االتفاقية  من ٢١ املادة بشأن تقرير: الدويل الصعيد على والتنسيق التشاور :من جدول األعمال المؤقت ١١البند 
)٢٠١٣-٢٠١١( 

طلب مؤمتر األطراف يف يف سياق تنفيذ القسم اخلامس من االتفاقية بشأن العالقة مع الصكوك األخرى، 
احلاالت ، ٢١ املادةسنويا، مبوجب أحكام  جتردأن  انة) من األم٢٠١١دورته العادية الثالثة (حزيران/يونيو 

ويرد يف ملحق  ).CP 11.3 (القراراألخرى يف احملافل الدولية  واستخدامهااالتفاقية  جرى فيها الرجوع إىل اليت
 .٢٠١١جرت مع األطراف بشأن هذه املسألة منذ عام للمشاورات اليت  هذه الوثيقة حتليل

 ١٧: الفقرة القرار املطلوب
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"االتفاقية")  باسم يليإليها فيما  املشارطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ( - ١
 إىل الرجوع فيها جرى اليت احلاالت ،٢١ املادة أحكام مبوجب ،سنوياً  جترد أنيف دورته العادية الثالثة من األمانة " 

 ). CP 11.3القرار( "األخرى الدولية احملافل يف واستخدامها االتفاقية

يف القسم اخلامس من االتفاقية اخلاص  ةالوارد –: التشاور والتنسيق على الصعيد الدويل ةاملعنون – ٢١ املادةلزم وت - ٢
هلذه الغاية، تقوم األطراف،  وحتقيقاً  ومبادئها. بتحمل مسؤولية الرتويج لالتفاقيةاألطراف بالعالقة مع الصكوك األخرى، 

 مبادراتا الفردية، بالتشاور فيما بينها حسب االقتضاء، واضعة هذه املبادئ واألهداف يف اعتبارها.إىل جانب 

أجل الرتويج ألهداف  من التشاور ضرورةعلى أيضاً  ٢٣(هـ) من املادة  ٦، تنص الفقرة الفرعية ٢١ املادةباإلضافة إىل  - ٣
وتندرج هذه املادة يف إطار املهام اليت تسندها االتفاقية إىل اللجنة، إذ تقوم هذه،  االتفاقية ومبادئها يف احملافل الدولية األخرى.

 إن رغبت، بوضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الرتويج ألهداف االتفاقية ومبادئها يف احملافل الدولية األخرى.

بإجراء مشاورات مع األطراف يف  ألمانةا، قامت  IGC 8.5 وقرار اللجنة CP 11.3ووفقًا لقرار مؤمتر األطراف  - ٤
األطراف يف هذين  األمانة إىلويف هذا السياق، أرسلت . ٢١بشأن تنفيذ املادة  ٢٠١٢و  ٢٠١١االتفاقية يف عامي 

)، يدعوها إىل تقدمي لحق األولملا(استبيان  مع طاباً خ) ٢٠١٢نيسان/ابريل  ١٢و ٢٠١١متوز/يوليو  ٢٩العامني (يف 
 .٢١ املادةمعلومات بشأن التدابري اليت اذذتا لتنفيذ 

إىل االتفاقية أو استخدمتها  رجعتكانت قد ل األطراف ما إذا  أويتألف االستبيان من ثالثة أجزاء؛ األول منها يس - ٥
اإلجياب، يف أي ظرف جرى ذلك وما هي النتائج املرتتبة على هذا األمر. يف احملافل الدولية األخرى وأن تبني، يف حالة 

بشأن الرتويج ألهداف االتفاقية  فيما بينهاُتسأل األطراف يف اجلزء الثاين من االستبيان ما إذا كانت قد تشاورت و 
 .املشاركة يف عملية التشاور طرافومبادئها يف احملافل الدولية األخرى غري اليونسكو وأن تبني، يف حالة اإلجياب، ردود األ

إليها يف  الرجوعالستخدام االتفاقية أو رأيها بشأن السبل األخرى  يأما اجلزء الثالث، فيطلب من األطراف أن تبد
 احملافل الدولية وكيفية الرتويج ألهدافها ومبادئها.

٢٠١١0F) طرفًا رده إىل األمانة يف عام ٣٦وقد قدم ستة وثالثون ( - ٦

٢٠١٢1F) طرفًا يف عام ١٦( وستة عشر ١

٢ ،
 طرفاً. ٣٨يف العامني األخريين  املشاوراتجيعل عدد األطراف اليت شاركت يف  ما

                                                      
وأسرتاليا وإكوادور  وأرمينيا واألردن واألرجنتني أذربيجان: يلي ما ٢٠١١ عام يف مبلء االستبيان قامتتشمل قائمة األطراف اليت  ١

 وغواتيماال وفيتنام والكامريون وكندا وكوبا والكونغو ومدغشقر ومصر واملكسيك ومالوي  والصني واهلرسك والبوسنة والربازيل
رويب ودوله األعضاء التالية: إستونيا وإيطاليا والربتغال واجلمهورية التشيكية والدمنارك ، باإلضافة إىل االحتاد األو وناميبيا وموريشيوس

 واليونان. ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا وفنلندا وقربص وليتوانيا والنمسا
 وكندا واإلكوادور والصني وأسرتاليا: األرجنتني واألردن يلي ما ٢٠١٢ عام يف االستبيان مبلء قامت اليت األطراف قائمة تشمل ٢

 ان.وكوستاريكا ومصر، باإلضافة إىل االحتاد األورويب ودوله األعضاء التالية: إيطاليا والربتغال وفرنسا وقربص وليتوانيا وهولندا واليون
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هذه وحتليلها إىل اللجنة يف دورتيها العاديتني اخلامسة والسادسة يف كانون  املشاوراتوقد مت تقدمي نتيجة  - ٧
). ويرد حتليل الردود CE/12/6.IGC/11والوثيقة  CE/11/5.IGC/213/8REV2الوثيقة ( ٢٠١٢و ٢٠١١األول/ديسمرب 

ملفهوم  فضفاضاً تعريفاً  اعتمدتاألطراف  األوىل أن املشاورةويكشف هذا التحليل منذ من هذه الوثيقة.  امللحق الثاين يف
 إليها يف السياقات التالية: وأشارتاالتفاقية  استخدمت"احملافل الدولية". ويبني التحليل إمجاًال أن األطراف 

 ؛أم ال التدخل يف احملافل الدولية، بغض النظر عما إذا كانت ذدم أهدافاً ثقافية -

 التأكيد بقوة على أهداف االتفاقية ومبادئها يف االتفاقات الثقافية والتجارية؛ -

أهداف  تراعي أو تعتمداملشاركة يف عمليات التشاور مع أطراف أخرى من أجل توقيع اتفاقات ثنائية جديدة  -
 ة ومبادئها؛االتفاقي

 .عليها تصديقالعقد حوار مع الدول غري األطراف يف االتفاقية من أجل حثها على  -

باملعلومات املقدمة يف عملية التشاور األوىل وقدمت  ّكرتذ الثانية أن األطراف  املشاورةنتائج  وقد أظهرت - ٨
، سواء كانت ثنائية أو إقليمية أو والتجاريةاالتفاقية يف االتفاقات الثقافية ب بالتنويهفيما يتعلق  ال سيمامعلومات إضافية، 

االعتبار يف املناقشات بشأن العالقة بعني االتفاقية متعددة األطراف. كما تضمنت هذه النتائج عناصر جديدة مثل أخذ 
ئج نتاوتنطوي  إلشارة إليها يف اإلعالنات والقرارات املعتمدة يف هذه االجتماعات الدولية.ابني الثقافة والتنمية و 

لألطراف  يتيحمنها اقرتاح يدعو إىل وضع نظام  ،٢١ املادةعلى بعض األفكار املستقبلية بشأن تنفيذ أيضًا  املشاورات
 ،يف احملافل الدولية ميكن أن تؤثر على أحكام االتفاقية أو تتعارض معهاحمادثات إبالغ بعضها البعض عندما جتري 

 تشجيع النقاش بشأن هذا املوضوع.القيام بو 

التقارير الدورية اليت يتعني تقدميها كل أربع  على تعّول كثرياً األوىل أ�ا  املشاورةونظرًا إىل أن األطراف بينت يف  - ٩
 ٢٠١٢التقارير واملعلومات املقدمة يف عام ، أخذت األمانة يف االعتبار ٢١ املادةواملعلومات اليت تُقدَّم بشأن  سنوات

2Fوأدرجتها فيهعند قيامها بعملية التحليل 

نيسان/أبريل،  ٣٠، واحملدد يف ٢٠١٣بيد أن موعد تقدمي التقارير يف عام  .٣
. وستدرج هذه العناصر ٢١يف االعتبار يف حتليل العناصر ايل ميكن أن تقدمها األطراف بشأن املادة  بأخذهايسمح  ال

 .املادة هيف التحديث القادم حلالة هذ

كما جرى حصر وحتديد جمموعة من لتشاور وثائق عديدة قدمتها األطراف  وقد توفرت أيضًا يف إطار عملييت ا -١٠
بشأن  للتجارب واملمارسات جردقائمة األحداث. وجرى إبالغ األطراف أن هذه الوثائق تشكل مصادر مهمة إلعداد 

، باتت هذه القائمة متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية على العنوان ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  . ومنذ٢١ املادةتنفيذ 
القائمة معلومات هذه  وتتضمن. diversity/2005convention/-http://www.unesco.org/culture/culturalالتايل: 

                                                      
 بشأن تنفيذ هذه املادة. على سبيل املثال، أوردت إيطاليا وبريو وسلوفاكيا وكندا واالحتاد األورويب يف تقاريرها معلومات مفيدة ٣

http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/
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عن كيفية تشاور األطراف يف احملافل الدولية األخرى من أجل الرتويج لالتفاقية، وتوفر بالتايل أمثلة عن التنفيذ الفعلي 
 .٢١للمادة 

 ١٩متثل إحدى أولويات األمانة امللزمة مبوجب املادة  ويؤدي تطوير وحتديث هذه القائمة إىل إنشاء قاعدة بيانات -١١
ة بتعزيز تبادل املعلومات وتشاطر أفضل املمارسات. وبغية مساعدة األطراف على االستفادة من هذه العملية من االتفاقي

ويتيح االستبيان األول نقل مجيع  .يف أي وقت ميآلأن واإلسهام فيها، أتاحت األمانة استبيانني على اإلنرتنت ميكن 
ت خبصوص األحداث واملناسبات اليت شغلت وفر االستبيان الثاين معلوماإىل األمانة؛ وي ٢١ املادةالوثائق املتعلقة بتنفيذ 

 موقع الصدارة يف املناقشة أو كانت من املواضيع األساسية فيها. االتفاقية فيها

وال يقتصر استخدام هذين االستبيانني على األطراف فق ، فهما موجهان أيضًا ملمثلي التمع املدين واملنظمات  -١٢
لتمع املدين ا ٢٠١٢يف دورتا العادية السادسة يف كانون األول/ديسمرب قد حثت بقوة اللجنة  وكانت هذاالدولية. 

، قامت ٢٠١٣ويف عام  .٢١ املادةكافة الوثائق واملعلومات املتعلقة بتنفيذ عرب هذا املنرب   أن تقدمعلى  واملنظمات الدولية
والتمع الدويل وجهات االتصال املعنية باتفاقية عام  املنظمات الدوليةاألمانة عرب الربيد اإللكرتوين بتوعية األطراف و 

 بأمهية القائمة اليت باتت اآلن متاحة هلم ودعت اجلميع إىل توفري معلومات تكميلية وإضافية لتغذية هذه القائمة. ٢٠٠٥

ميكن مناسبة،  حدثًا أو ١٦وثيقة و ٣٤مرجعًا و ٥٠على  ٢٠١٣آذار/مارس  ٥وقد اشتملت القائمة حىت  -١٣
السبانية. وتتوزع الوثائق على النحو التايل: اتفاقات دولية، احتميل معظمها باللغات اإلجنليزية والفرنسية و 

األحداث فمصنفة إىل اجتماعات وزارية،  وخطب/كلمات، وأدبيات أكادميية/حبوث/دراسات. أما وإعالنات/قرارات،
 واجتماعات دولية/إقليمية/وطنية، وحلقات تدارس/مؤمترات.

معظم  ٢١ املادةبشأن تنفيذ  ٢٠١٢و ٢٠١١تضمنت مناقشات اللجنة يف الدورتني األخريتني يف عامي  وقد -١٤
الفقرات  CE/12/6.IGC/3ة للجنة، الوثيقة العادية اخلامسالعناصر اليت أبرزها التحليل (أنظر التقرير املفصل عن الدورة 

). ومن ذلك ٢٤٩إىل  ٢٣٩؛ مشروع تقرير مفصل عن الدورة العادية السادسة للجنة، الفقرات من ١٥٧إىل  ١٣٧من 
على مصطلح "احملافل الدولية" الذي مشل أيضًا االتفاقات  أسبغته األطرافعلى سبيل املثال: التعريف الفضفاض الذي 

احملددة إىل االتفاقية يف اإلعالنات الرمسية واالجتماعات الثنائية واملتعددة التجارية الثنائية واملتعددة األطراف؛ واإلحاالت 
أثناء التفاوض على االتفاقات فية األطراف؛ وضرورة احلفا  على حيز املرونة املتاح لألطراف لبلورة وتنفيذ سياساتا الثقا

وتشجيع الدول األعضاء يف املنظمات األخرى على تصديق االتفاقية. وأعرب أعضاء اللجنة يف دورتا العادية  التجارية؛
 ، عن ارتياحهم للنتائج اليت تضمَّنها التقرير وقائمة اجلرد املتاحة على اإلنرتنت.٢٠١٢السادسة، يف كانون األول/ديسمرب 

أعرب أحد املراقبني، من غري األطراف، أثناء النقاشات اليت جرت بشأن هذه املسألة يف الدورة العادية اخلامسة و  -١٥
ملنع أنشطة تتعارض مع أهداف ومبادئ االتفاقية يف جماالت أخرى  ٢١ املادةيساء استخدام للجنة، عن خشيته من أن 

مت مجعها من األطراف  بياناتاملشاورة هي عبارة عن من مث أن عملية  غري الثقافة، مثل التجارة والصناعة. وافادت األمانة
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بعد ذلك ُحتال نتائج االعتبار فق  املعلومات الواردة فيه.  أخذت يفونُظِّمت يف إطار عرض وقائعي ملموس وأن األمانة 
له يف تقييم هذه املعلومات ، واألمر ٢٠١٣يف دورته الرابعة، يف حزيران/متوز  مؤمتر األطرافاملشاورة كمعلومات إىل 

تكميلية مؤكدًا أنه ليس يف وثيقة العمل ما خيرج عن جمال وجاء املستشار القانوين مبعلومات  وتقرير استخدامها.
يت أناطها مؤمتر األطراف ًا أن التحليل الذي قامت به األمانة يتفق مع املهام الأيضاختصاص اليونسكو، كما أكد 

 باللجنة.

، ٢٠١١منذ عام  ٢١املشاورات اليت جرت بشأن املادة يف ومؤمتر األطراف مدعو يف هذه الدورة إىل النظر  -١٦
واألخذ يف االعتبار مناقشات اللجنة بشأن هذه املسائل خالل السنتني األخريتني، واقرتاح توجيهات تتدي با اللجنة 

 .٢١لة عملهما يف تنفيذ املادة واألمانة من أجل مواص

  باعتماد القرار التايل:وقد يرغب مؤمتر األطراف  -١٧

 CP 11.4 مشروع القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ،ملحقيهاو  CE/13/4.CP/11الوثيقة  وقد درس - ١

 ، IGC 11.6و IGC 8.5وقراري اللجنة CP 11.3بقرار مؤمتر األطراف وإذ يُذكِّر - ٢

من االتفاقية على النحو الوارد يف  ٢١اليت مت مجعها نتيجة املشاورات املتعلقة بتنفيذ املادة باملعلومات  حيي  علماً  - ٣
 هذه الوثيقة؛

املوقع الشبكي ملواصلة مد األمانة باملعلومات األطراف والتمع املدين واملنظمات الدولية إىل استخدام  ويدعو - ٤
 ؛٢١املتعلقة بتنفيذ املادة 

مع األخذ يف االعتبار مناقشاته وقراراته يف الدورة العادية  ٢١اللجنة مواصلة عملها بشأن تنفيذ املادة  من ويطلب - ٥
 الرابعة، وإحالة النتائج إليه يف دورته اخلامسة؛

 ، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة البيانات.من األمانة مواصلة عملها بشأن هذه املسألة كما يطلب - ٦
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Annex I 

 لملحق األولا

 من االتفاقية ٢١بشأن تنفيذ المادة  استبيان

 هل قامت حكومتكم بالرجوع إلى االتفاقية أو استخدامها في المحافل الدولية األخرى؟ - ١

   ال    نعم

 إذا كان اجلواب بنعم: •

 ؟ما هو احملفل أو احملافل ١,١
 أو إقليمية، إجراءات رمسية أو غري رمسية)؟ ما هو نوع املشاورات (على سبيل املثال، مشاورات ثنائية ١,٢
 كيف جرى الرتويج لالتفاقية أو دعمها؟ ١,٣
 ماذا كانت النتائج؟ ١,٤
 إىل ردكم. PDF ملف إرفاق، إضافة راب  للوثيقة أو الوثائق املرجعية أو ممكناً كان ذلك   إنيرجى،  ١,٥

مشاورات مع أطراف في االتفاقية من أجل الترويج ألهدافها ومبادئها في المحافل  أجرت حكومتكمهل  - ٢
 األخرى غير اليونسكو؟ ةالدولي

  ال    نعم

 إذا كان اجلواب بنعم: •

 ما هو احملفل أو احملافل؟ ٢,١
 ما هو نوع املشاورات (على سبيل املثال، مشاورات ثنائية أو إقليمية، إجراءات رمسية أو غري رمسية)؟ ٢,٢
 كيف جرى الرتويج لالتفاقية أو دعمها؟ ٢,٣
 ماذا كانت النتائج؟ ٢,٤
 إىل ردكم. PDF ملف إرفاقيرجى، إن كان ذلك ممكناً، إضافة راب  للوثيقة أو الوثائق املرجعية أو  ٢,٥

ماهي الطرق األخرى للتنويه باالتفاقية أو استخدامها في المحافل الدولية من أجل الترويج ألهدافها  - ٣
ومبادئها؟
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Annex II 

 الملحق الثاني

 من االتفاقية ٢١تنفيذ المادة 

 ٢٠١٢و ٢٠١١تحليل ردود األطراف التي تم جمعها أثناء مشاورات عامي 

 أشكال تنوع وتعزيز محاية للردود الواردة يف االستبيان واليت قدمتها األطراف يف اتفاقيةمتثل الوثيقة احلالية خالصة 
اليت قدمتها كل أربع سنوات  واملعلومات املستخلصة من التقارير الدورية ٢٠١١) منذ عام ٢٠٠٥الثقايف ( التعبري

من أجل ضمان الرتويج ألهداف  ٢١بشأن الطريقة والسبل املستخدمة لتنفيذ املادة  ٢٠١٢األطراف يف عام 
) أطراف يف تقاريرها ٦) طرفاً ردوداً بينما أورد ستة (٣٨األخرى. وقد قدم مثانية وثالثون (االتفاقية يف احملافل الدولية 

 سنوات معلومات تتعلق بذه املسألة.الدورية كل أربع 

 لمصطلح المحافل الدولية تعريف واسع - ١

اليت  من منظور واسع يشمل احملافل واملنتديات املتعددة األطراف واإلقليمية "احملافل الدولية"ترى األطراف مصطلح 
تديرها املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف جمال الثقافة وخارجه. وفيما يلي بعض املنظمات اليت ذكرتا 

 األطراف يف ردودها:

 مثل منظمة األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ منظمات دولية -

مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واالحتاد األورويب (ومؤسساته، أي جملس وزراء  منظمات اقتصادية إقليمية -
)، مريكوسورا اجلنوبية (والسوق املشرتكة ألمريك االحتاد األورويب واللس األورويب لرؤساء الدولة أو احلكومة)

 ؛التعاون االقتصادي للبحر األسود ومنظمة ومجاعة دول األنديز،

 منظمةوجملس أوروبا، و  مثل االجتماع األسيوي األورويب، ورابطة الدول املستقلة،حكومية  دوليةمنظمات  -
 للرتبية األمريكية األيبريية الدول االقتصادي، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة امليدان يف والتنمية التعاون
لشعوب نوبية، والتحالف البوليفاري اجل أمريكا أمم للفرنكوفونية، و احتاد الدولية املنظمةوالثقافة، و  والعلم

 أمريكتنا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛

 يف والثقايف الرتبوي التنسيق مثل هيئة معاهد وشبكات حكومية تعمل على الصعيد الدولي أو اإلقليمي -
 الالتينية أمريكا يف بالكتاب للنهوض اإلقليمي الثقافية، واملركز للسياسات الدولية الوسطى، و الشبكة أمريكا

 والكارييب؛
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 التنوع أجل من للتحالفات الدويل الحتاداللمتاحف، و  الدويل مثل اللس منظمات دولية غير حكومية -
 ووكاالت الفنون لالس الدويل الثقايف، واالحتاد للتنوع الدولية الدويل، والشبكة املوسيقيني ، واحتادالثقايف

 ليند. الدولية، ومؤسسة آنا الناشرين الثقافة، ورابطة

 الدعاوى القضائية وحاالت قانونية أخرى - ٢

مت الرجوع إىل االتفاقية يف قضيتني قضائيتني حىت اآلن: واحدة يف منظمة التجارة العاملية واألخرى يف حمكمة العدل التابعة 
 :لالحتاد األورويب. وفيما يلي التفاصيل املرجعية هلاتني القضيتني

خيص بعض املنشورات وبعض  فيما تدابري تؤثر على حقوق التجارة وخدمات التوزيع –العاملية منظمة التجارة  -
 WT/DS363/AB/R و ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٢،  WT/DS363/Rالرتفيهية السمعية والبصرية ( نتجاتامل
 )؛٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ٢١، 

آذار/مارس  ٥، C-222/07التلفزة التجارية (قضية احتاد حمطات  –حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب  -
٢٠٠٩.( 

مت فيها استخدام االتفاقية من قبل أطراف  قانونية حاالتكما ذكر أحد األطراف يف تقريره الدوري كل أربع سنوات 
الدول وذص هذه احلاالت الدعم الذي تقدمة  واخلدمات الثقافية التنافسية.أخرى لدعم شرعية التدابري املتعلقة بالسلع 

 إىل صناعاتا الثقافية:األعضاء يف االحتاد األورويب 

 العاب فيديو؛ البتكار، إعفاء ضرييب فرنسا –) N648/2005(مثل  C 47/2006 احلالة -

 .للصحافة حكوميةمعونة ، السويد، E 4/2008احلالة  -

 وهناك حاالت أخرى غري هذه، منها على سبيل املثال:

 مساعدة لنشر جمالت ثقافية؛ ،إسبانيا –)SA.34138 )2012/Nاحلالة  -

 ، مساعدة لنشر أعمال أدبية يف بالد الباسك.إسبانيا –)SA.34168 )2012/Nاحلالة  -

 التعاون بين األطراف من أجل الترويج ألهداف االتفاقية ومبادئها في االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف - ٣

نه شارك يف املشاورات مع أطراف أخرى من أجل الرتويج أ) طرفًا ب١٨أفاد مثانية عشر ( وردًا على السؤال الثاين،
ثقافية ثنائية ومتعددة األطراف والتفاوض ألهداف االتفاقية ومبادئها. وقد أفضت هذه املشاورات إىل عقد اتفاقات 

 بشأن اتفاقات جتارية ثنائية ومتعددة األطراف.
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 ثنائية ومتعددة األطراف مفاوضات واتفاقات ثقافية ٣,١

 صكوكوتوقيع اتفاقات متعددة األطراف واتفاقات ثقافية ثنائية قامت يف السنوات األخرية بعقد  أ�اأطراف عدة  تذكر 
يف هذا الصدد وأ�ا تقوم يف هذا أو أن هناك مفاوضات جارية قانونية متنوعة (بيان وبروتوكوالت ومذكرات تفاهم) 

 وأهداف االتفاقية.اإلطار بتطبيق مبادئ 

إن   إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية، جرت إحاالت إىل االتفاقية، ويف املتعددة األطرافاالتفاقات  مستوىفعلى 
 خبصوص) أو خالل املفاوضات ٢٠٠٦مشروع معاهدة الويبو بشأن محاية هيئات اإلذاعة (من  ٣يف سياق املادة كان 
 ).٢٠١٢سمعي والبصري (البشأن األداء  بيجني معاهدة

مع بيالروس على التوايل ومن ذلك االتفاقات اليت وقعتها إيطاليا أيضاً أمثلة عن اتفاقات ثقافية ثنائية. وقدمت األطراف 
وهناك أمثلة أخرى عن يج ملبادئ االتفاقية والتزاماتا. واليت تشكل أمثلة عن الرتو  ٢٠١١واجلمهورية التشيكية يف عام 

) ٢٠١٥-٢٠١٣االتفاقات والربامج الثقافية اليت تصب يف هذا الرى منها برنامج التعاون الثقايف بني كندا والصني (
أدت  كما. ٢٠١١دي جانريو (الربازيل) املربم يف تشرين األول/أكتوبر  كيبيك ووالية ريو واتفاق التعاون بني حكومة
(مثل اتفاق التعاون بني الربازيل واألرجنتني الذي جنم عنه  ء برامج حمددة يف جمال التعاون الثقايفبعض االتفاقات إىل إنشا

 ).٢٠١١املعتمد يف آب/أغسطس عام  Puntos de Culturaبرنامج 

الربازيل عام  اإلعالن املشرتك الذي وقعته فمنهااعتمدتا األطراف، اليت  بالصكوك القانونية األخرىأما فيما يتعلق 
مع املفوضية األوروبية والذي اتفق الطرفان فيه على إطالق عدة مبادرات ترمي إىل تعزيز التعاون واحلوار يف الال  ٢٠٠٩
كيبيك مع من أجل تنفيذ االتفاقية. وهناك أيضًا اإلعالن املشرتك بشأن التعاون الثقايف الذي وقعته   ال سيماالثقايف، و 

 .٢٠١١آب/أغسطس  ١٢مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً (األرجنتني) يف 

يف سياق التأكيد على فوائد التعاون الثقايف الثنائي  يف الرتويج لالتفاقيةاليت تسهم  التو الربوتوك أيضًا عدد من ويوجد
 إسبانيا) و ٢٠١٣-٢٠١١، وسان مارينو ()٢٠١٣-٢٠١٠مثل الربوتوكوالت اليت وقعتها إيطاليا مع كل من الربازيل ((
)٢٠١٣-٢٠٠٩.(( 

كما أسفرت بعض مذكرات التفاهم عن خط  عمل تؤكد على أمهية التعاون الثقايف الثنائي وتيسر عملية تنفيذ االتفاقية 
 .)٢٠١٠(منها على سبيل املثال مذكرة التفاهم املوقعة بني النمسا وقربص عام 

يف جماالت البث  ال سيمايف اتفاقات التعاون الثنائية، يف تقريرمها أن اإلحالة إىل االتفاقية  وذكر طرفان (سلوفاكيا وتونس)
 السمعي والبصري وحقوق املؤلف والتعاون الثقايف، أمر ميثل حتديا.
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 التجارية الثنائية والمتعددة األطراف - المفاوضات واالتفاقات الثقافية ٣,٢

ثنائية ومتعددة األطراف حتيل إىل االتفاقية. ومن ذلك أن كافة جتارية  - عدة اتفاقات ثقافية وقد أظهرت املشاورات أن
تتضمن إحالة إىل مبادئ  ٢٠٠٥االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية اليت وقعتها كندا منذ اعتماد االتفاقية يف عام 

وقد أدرج هذا البند من باب التأكيد على حق األطراف ة. قضي بإعفاء الصناعات الثقافوبنداً عامًا يوأهداف االتفاقية 
تنوع من االتفاقية والرامية إىل محاية وتعزيز  ٦و ٥يف تنفيذ السياسات واعتماد االجراءات املنصوص عليها يف املادتني 

 اشكال التعبري الثقايف.

يف كانون األول/ديسمرب  املنتدى الكارييبومن األمثلة األخرى، اتفاقات التجارة احلرة بني االحتاد األورويب وكل من 
وتوفر هذه الربوتوكوالت، كل واحد اليت تتضمن بروتوكوًال ثقافياً.  ٢٠٠٩ومجهورية كوريا يف تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٠٧

سلع يستند إىل أهداف ومبادئ االتفاقية، وتدف كلها إىل تيسري جتارة المنها بطريقته اخلاصة، إطارًا مبتكرًا للتعاون 
 واخلدمات الثقافية وحراك الفنانني واملهنيني العاملني يف حقل الثقافة.

وذكرت بريو يف تقريرها الدوري كل أربع سنوات أ�ا أدرجت حتفظات ثقافية يف نص االتفاق الذي وقعته مع الواليات 
اآلن  وأن هذا االتفاق أصبح وبريو)،(اتفاقية تعزيز التجارة بني الواليات املتحدة  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢املتحدة يف 

3Fقدوة لالتفاقات األخرى الثنائية واملتعددة األطراف

١. 

ويف إطار املفاوضات مع اليابان والواليات املتحدة بشأن االنتفاع الثنائي بسوق اخلدمات، نوهت الصني بأهداف 
 للخدمات السمعية والبصرية.االتفاقية ومبادئها وأكدت على الطبيعة املزدوجة (الثقافية واالقتصادية) 

يف منظمة التجارة العاملية  اجلاريةأما على املستوى املتعدد األطراف، فقد ذكر االحتاد األورويب أنه خالل املفاوضات 
 بشأن االنضمام إىل هذه املنظمة، رجع بانتظام إىل االتفاقية فيما يتعلق بااللتزامات التجارية يف القطاع السمعي البصري.

رى الرجوع إىل االتفاقية يف إطار املفاوضات بشأن االتفاق االقتصادي والتجاري الشامل بني كندا واالحتاد كما ج
 األورويب.

يف االستبيان وبعض التقارير الدورية لألطراف على صفحة ويرد عرض لالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف املذكورة 
 على العنوان التايل: ٢١الويب اخلاصة باملادة 

 diversity/2005convention/-http://www.unesco.org/culture/cultural 

 

                                                      
 وأسرتالياهناك اتفاقات أخرى يف جمال التجارة احلرة تتضمن أيضاً حتفظات ثقافية مثل اتفاق التجارة احلرة بني الواليات املتحدة  ١

 ).٢٠٠٦) واتفاق التجارة احلرة بني الواليات املتحدة واملغرب (٢٠٠٥(

http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/
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 ى االتفاقية في المحافل الدولية األخرىاإلحالة إل - ٤

أ�م أحالوا إىل االتفاقية أو استخدموها يف  ٢٠١٢و ٢٠١١مشاورات عامي ) طرفًا أثناء ٢٨ذكر مثانية وعشرون (
 ) طرفاً أ�م مل يفعلوا ذلك.١٤احملافل الدولية بينما أفاد أربعة عشر (

وقد جتسدت للتنويه باالتفاقية واإلحالة إليها. يف احملافل الدولية  غالبية الردود أن األطراف تدخلت بطريقة رمسية وذكرت
أفرقة  لدىهذه التدخالت يف قرارات وإعالنات اعتمدت يف االجتماعات الدولية وأدت إىل أخذ االتفاقية يف االعتبار 

واللجان املنبثقة عن املنظمات الدولية األخرى غري اليونسكو أو خالل املشاورات أثناء املناسبات واألحداث  العمل
 الدولية.

 المعتمدة خالل االجتماعات الدولية واإلعالناتالقرارات  ٤,١

4Fمكتوبة أو خطابات إسهاماتعلى أثر تدخالت األطراف يف احملافل الدولية يف شكل 

ة قرارات ، مت اعتماد عد٢
ومبادئها وأهدافها وحتث على تصديقها وتتضمن توصيات بشأن  وإعالنات خالل االجتماعات الدولية تنوه باالتفاقية

بعض األمثلة الوارد ذكرها يف يلي وفيما الواجب اذاذها يف جمال السياسات و/أو الصناعات الثقافية. االجراءات 
 املشاورات:

يف ، االجتماع الثالث لوزراء الثقافة يف جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحملي  اهلادييف املعتمد  قرار بروكسل -
تعهدوا مبوجبه بتيسري حركة الفنانني واملهنيني واملمتلكات الثقافية، مبا يف  الذي، ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

حتسني فرص وصول منتجاتم من أجل زيادة قدرتم على التنقل و  تسهيل عملية منح التأشرياتذلك عن طريق 
 وخدماتم الثقافية إىل األسواق اإلقليمية والدولية؛

)، املخصص لالتفاقية، الذي يوصي ٢٠١٢، بنغالدش (إعالن دكا الوزاري بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف -
إىل التصديق عليها بسرعة. ويدعو اإلعالن  االتفاقية بعد يف ليست طرفاً دول منطقة آسيا واحملي  اهلادي اليت 

" أيضاً إىل "تيسري احلوار بني الدول بشأن السياسات الثقافية من أجل تعزيز ومحاية تنوع أشكال التعبري الثقايف
املشرتك والتوزيع املشرتك، وتيسري وصول املنتجات املشرتكة  نتاجو"تشجيع االتفاقات بني الدول يف جمال اإل

 إىل السوق"؛

                                                      
باكو بأذربيجان املنتدى العاملي للحوار بني الثقافات يف  يفمن ذلك على سبيل املثال: كلمة وزير الثقافة يف حكومة ليتوانيا  ٢

) وتدخالت ليتوانيا وإيطاليا يف املنتدى الثالث لتحالف احلضارات التابع لألمم املتحدة الذي انعقد يف ريو دي جانريو يف ٢٠١١(
ا روج ممثلو كندا ألهداف االتفاقية ومبادئها يف إطار النقاشات بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على ). كم٢٠١٠الربازيل (

) أو أثناء االجتماع ٢٠١٢( ٢٠+للتنمية املستدامة، ريو) وبشأن إعداد مؤمتر األمم املتحدة العاملي ٢٠١١الصعيد العاملي (
 ).٢٠١١ثقافة يف األمريكيتني، واشنطن (اخلامس للوزراء وكبار املسؤولني يف حقل ال
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)، على ٢٠١٢( للفرنكوفونيةالذي اعتمده مؤمتر القمة الرابع عشر ، إعالن كنشاسامن  ٥٢تؤكد الفقرة  -
 سياساتنااليت تستخدم الفرنسية لغة مشرتكة على "مواصلة تطوير تصميم رؤساء الدول واحلكومات يف البلدان 

 ، ودمج الثقافةالثقافية وفقًا لروح اتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وصناعاتنا
5Fيف سياساتنا اإلمنائية من أجل خلق الظروف املالئمة للتنمية املستدامة"

٣. 

) الدول ٢٠١١( والتنمية" "الثقافةاملعنون  66/208(د) من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٣تدعو الفقرة  -
إىل "العمل بنشاط لدعم ظهور أسواق حملية للسلع واخلدمات الثقافية وتيسري وصول هذه السلع واخلدمات 

واالستهالك الثقافيني اآلخذ يف التوسع  نتاجاإلإىل األسواق الدولية على حنو فعال ومشروع، مع مراعاة نطاق 
6Fنوع أشكال التعبري الثقايف أحكام تلك االتفاقية"ومراعاة الدول األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز ت

٤. 

، الذي اعتمد يف ختام املؤمتر الربملاين بشأن تنوع أشكال التعبري إعالن كيبيكمن  ٢٤,٣املادة تطلب  -
من مجيع رؤساء الدول واحلكومات "طرح االتفاقية بكامل ثقلها يف ، ٢٠١١شباط/فرباير  ٣، يف الثقايف

أجل تأكيد حقهم يف اعتماد أو إبقاء سياسات وتدابري الدعم لصاحل أشكال التعبري  مناملفاوضات التجارية 
 الثقايف".

بأن تتبع  )٢٠١١القمة العاملية للكتاب ( بشأن الكتاب الذي اعتمدته قرار ليوبليانامن  ٩توصي املادة  -
اتفاقية محاية فقًا ألهداف و  سياسة فعالة لتنفيذ وتعزيز سياسات ثقافية يف جمال الكتاباملهنية اجلمعيات 

 وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف"؛

من جديد يف ديباجته )، الذي يؤكد ٢٠١٢، موستار (إعالن القمة العاشرة لرؤساء دول جنوب شرق أوروبا -
 ).٢٠٠٨الذي اعتمد يف املؤمتر الثامن لوزراء الثقافة يف دول حبر البلطيق ( إعالن ريغاأمهية االتفاقية مثله مثل 

 أفرقة العمل واللجان في المحافل الدولية األخرى ٤,٢

. فعلى سبيل املثال، أفرقة العمل التابعة إىل حمافل دولية أخرىذكرت بعض األطراف أ�ا قامت بتدخالت يف إطار  
وعملت مع ق العمل املعين بالتنوع الثقايف التابع للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أفادت كندا بأ�ا سامهت يف فري

أشارت كندا واالحتاد األورويب إىل أعمال فريق  األطراف األخرى من أجل الرتويج لالتفاقية وتنفيذها. مثال آخر:
مؤشر قيود اليت تنصب على تطوير  ،ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي العمل اخلاص بلجنة التجارة التابعة

مضبوطة وقابلة يف جمال الفنون السمعية البصرية. وتدف هذه األعمال إىل توفري معلومات  اخلدمات التجارية
 املشرتكة إطار السوق مثال أخري: يفللمقارنة وليس احلكم على شرعية التدابري اليت ستكون جزءًا من املؤشر. 

                                                      
 ).٢٠١٠من إعالن مونرتو الذي اعتمده مؤمتر القمة الثالث عشر للفرنكوفونية ( ٣٦انظر أيضاً املادة  ٣
 ).٢٠١٠ثقافة والتنمية" (املعنون "ال  65/166 (د) من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٢انظر أيضاً املادة  ٤
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مبواصلة أنشطته  ٢٠١٠، يقوم فريق العمل الفين الذي اقرتحته الربازيل وأنشئ يف عام )مريكوسور( اجلنوبية ألمريكيا
يف بوينس آيرس يف  ٢٠١٢الذي عقد عام  الرتوجيية لالتفاقية مثلما يشهد بذلك االجتماع الفين الثاين للتنوع الثقايف

 األرجنتني.

يف أعمال  تساهم كانت وما تزالكندا اليت  مثل  فهناك خيص التدخالت اليت جرت يف إطار جلان العمل،  أما فيما
الرتويج  لدول أمريكا املعنية بالثقافة التابعة ملنظمة دول أمريكا اليت تواصل جهودها الرامية إىلاللجنة الوزارية 

وتعزيزها من أجل النهوض بالتنمية االقتصادية وزيادة فرص العمل من خالل الثقافة. هذا وقد للصناعات الثقافية 
تنوه باالتفاقية وتسل  الضوء أشارت قربص إىل جلان أوروبية مثل جلنة الشؤون الثقافية التابعة لالحتاد األورويب اليت 

 عليها.

 التدخالت أثناء الفعاليات واألحداث ٤,٣

ناء املشاورات أمثلة عن التدخالت يف احللقات الدراسية والندوات واحملاضرات واملؤمترات، ومن ذكرت األطراف أث
 ذلك ما يلي:

عن "التعاون بني الصني واالحتاد األورويب من أجل تنمية الصناعات الثقافية وتنفيذ اتفاقية عام حلقة عمل  -
 يف خفي بالصني؛ ٢٠١٢" جرت يف أيار/مايو ٢٠٠٥

والكارييب، املنتدى الثامن عشر لوزراء الثقافة وكبار املسؤولني يف جمال السياسات الثقافية يف أمريكا الالتينية  -
يف سانتا كروز دي ال سريا يف دولة بوليفيا املتعددة  ٢٠١١متوز/يوليو  ٢٢و ٢١الذي ُعقد يف يومي 

 القوميات؛

حتت عنوان "تنفيذ االتفاقية يف إطار السياسات  ٢٠١١اجتماع دويل نظمته اللجنة الوطنية لليتوانيا عام  -
 فتحت فيه اللجان الوطنية النقاش بشأن االتفاقية. الثقافية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب"

إىل تدخالت غري رمسية جرت أثناء األحداث واملناسبات املهنية الدولية، كان اهلدف منها كما أشارت عدة أطراف 
  الضوء عليها. ومن ذلك على سبيل املثال دورة األلعاب الفرنكوفونية السادسة اليت نُظمت يف ية وتسليالرتويج لالتفاق

)، وكذلك االحتفاالت واملهرجانات ٢٠١١)، ومؤمتر القمة العاملي للكتاب الذي ُعقد يف سلوفينيا (٢٠٠٩لبنان (
واملعرض الدويل للحرف  ،ن الدويل ملوسيقى اجلاز يف باكوالدولية مثل اليوم العاملي للتنوع الثقايف (املكسيك)، واملهرجا

 (بوركينا فاسو). FESPACOالثالث والعشرون لألفالم السينمائية والتلفزيونية  األفريقي(كوبا)، واملهرجان 

 الويب صفحة على لألطراف الدورية التقارير وبعض االستبيان يف املذكورة لالجتماعات واألحداث الدولية عرض ويرد
 diversity/2005convention/-http://www.unesco.org/culture/cultural: التايل العنوان على ٢١ باملادة اخلاصة

http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/
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 أدوات ووسائل التوعية - ٥

أعدت األطراف أدوات ووسائل للتوعية من أجل تعميم النتائج اإلجيابية احملرزة من خالل تنفيذ االتفاقية وبثت  لقد
الدعائية. ومن األمثلة على رسائل للرتويج لالتفاقية عن طريق وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون واإلنرتنت) واحلمالت 

) وبثت عشر www.diversidadcultural.mxنرتنت هلذا الغرض (ذلك، ذكرت املكسيك أ�ا أنشأت صفحة على اإل
 ملخصًا ملؤمتررسائل إذاعية من أجل الرتويج للتنوع الثقايف وأهداف االتفاقية. وأنشأت األرجنتني وصلة شبكية تتضمن 

 اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف" وشهادات يف هذا الصدد. بعنوان "تأمالت يف

املخصص للثقافة  اجلنوبية ألمريكيا املشرتكة ذكرت األرجنتني أنه يف إطار االجتماع الفين الثاين لبلدان السوقكما 
 "أطلس مريكوسور للممارسات اجليدة يف جمال التنوع الثقايف"، اتفق ممثلو البلدان املشاركة على إعداد )ثقافة -مريكوسور(
)Atlas sobre Buenas Prácticas en materia de diversidad cultural.( 

الدليل املرجعي املوسوم "خالصة جامعة للسياسات واالجتاهات الثقافية يف وأخرياً، أشارت عدة أطراف أوروبية إىل 
 أوروبا" بوصفه أداة مهمة يف هذا الصدد ملا توفره من معلومات عن االتفاقية.

 المشاورتين األولى والثانية: أمثلة عن التجارب والممارسات نتائج - ٦

الطرق األخرى الوسائل و شكلت الردود على السؤال الثالث خالل املشاورة األوىل مصدراً وحافزاً للكثري من األفكار عن 
شاورة الثانية أن األطراف وضعت  من الردود اليت ُقدمت يف املالدولية. وتبنيَّ  الستخدام االتفاقية واإلحالة إليها يف احملافل

. ٢١هذه األفكار موضع تطبيق مما مسح برصد وحصر عدد من التجارب واملمارسات اليت تساهم يف تنفيذ املادة 
 يلي بعض األمثلة عما قامت به األطراف: وفيما

 وخالل االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف؛ ياناتاإلحالة إىل االتفاقية بصورة حمددة يف اإلعالنات والب -

التأكيد على أمهية أخذ أهداف االتفاقية ومبادئها بعني االعتبار عند القيام بالتدخالت يف احملافل الدولية اليت  -
 ال تعنيها الثقافة على وجه التحديد؛

عددة األطراف أو اتفاقات التعاون على الربوتوكوالت الثنائية واملت اإلشارة إىل االتفاقية يف إطار التفاوض -
 الثقايف؛

ة والتنمية، مما يعين أن االتفاقية ينظر إليها باعتبارها ن الثقافأالرجوع إىل االتفاقية يف املناقشات الدولية بش -
 ؛7F٥ةخط  وبرامج "الثقافة والتنمية"، وبذلك تصبح أداة هامة للتنمياً وثيقة تقنينية دولية تدفع ُقدم

                                                      
 للحصول على املساعدة اإلمنائية الرمسية. ٪١٠٠للتنوع الثقايف مؤهلة الصندوق الدويل  إسهامات إن على سبيل املثال، ٥

http://www.diversidadcultural.mx
http://www.diversidadcultural.mx
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اخلاصة باتفاقيات أخرى لليونسكو ال تتعلق فق  بقطاع ت اإلحالة إىل االتفاقية واستخدامها أثناء االجتماعا -
8Fالثقافة

 ؛٦

إقليمية. واملشاركون يف هذه االجتماعات هم من العمل مع أطراف أخرى لتنظيم مؤمترات وحلقات تدارس  -
ملسؤولني. وجتري هذه الفعاليات عادة أثناء الفنانني واملبدعني للمنتجات الثقافية والباحثني وكبار ا
 األحداث/األسابيع الثقافية، واملهرجانات، وما إىل ذلك؛

 تنظيم حلقات عمل بشأن االتفاقية تضم اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية؛ -

ها ومتويلها إعدادالوطنية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، يتم  لدعم األنشطة عربوضع برامج للتمويل املشرتك  -
9Fبالشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية

٧. 

 تنتظر التنفيذأفكار  -٧

 أفكار ذكرتا األطراف تنتظر التنفيذ كي تضاف إىل قائمة األمثلة:اً هناك أيض

 على تؤثر أن ميكن الدولية احملافل يف حمادثات جتري عندما البعض بعضها غإبال لألطراف يتيح نظام وضع -
 املوضوع؛ هذا بشأن النقاش بتشجيع والقيام معها، تتعارض أو االتفاقية أحكام

 أعماهلم؛ عرضعن االتفاقية حيث ميكن للفنانني واملهنيني يف جمال الثقافة تنظيم معارض دولية  -

 مارسات والتدابري املؤسسية املعتمدة لتنفيذ االتفاقية.وتوزيع أفالم فيديو تبني امل إنتاج -

 الخالصة -٨

عن التجارب واملمارسات وجرد أدت الردود اليت قدمتها األطراف أثناء املشاورات إىل توثيق وتصنيف عدد من األمثلة 
جمموعة من الوثائق واألحداث. ومن شأن هذه العناصر أن متكن األمانة من تنمية وتعزيز قائمة اجلرد وتوفري معلومات 

 .٢١مستجدة عن تنفيذ املادة 

 

                                                      
 .٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢٢-٢٠مية املفتوحة، باريس، ومن ذلك إعالن باريس الصادر عن املؤمتر العاملي للموارد التعلي ٦
)، ٢٠١٣-٢٠١٠اإلدارة الرشيدة للثقافة يف البلدان النامية" (ظام مثل مشروع اليونسكو/االحتاد األورويب "بنك اخلربات لتعزيز ن ٧

 الذي ميوله االحتاد األورويب وتنفذه اليونسكو، والذي يسهم يف تنفيذ االتفاقية.
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اآلن  ٢١رير الدورية كل أربع سنوات والبيانات املقدمة يف توفري معلومات تكميلية بشأن تنفيذ املادة سهمت التقاأوقد 
 ٢٠١٢التقارير املقدمة يف عام يف األمانة يف االعتبار عند اجراء هذا التحليل العناصر الواردة ويف املستقبل. وقد أخذت 
 وسوف تواصل القيام بذلك.

ظمة مع األطراف بشأن هذه املسألة ضرورية للغاية من أجل متكني األمانة من احلصول على وتعترب املشاورات املنت
من االتفاقية. ومن املهم أيضاً  ١٩والوفاء من مث بالتزامها يف تنفيذ املادة  ٢١املعلومات وجتميع البيانات خبصوص املادة 

ظ هذه. وعلى الرغم مما ذُكر خالل املشاورات من أنه من اشراك املنظمات الدولية والتمع املدين يف عملية احلشد والتيق
، إال أن مواصلة السعي إىل تنفيذ هذه املادة ٢١املادة إطار  يف با املضطلعلألنشطة  الصعب حاليًا تقييم األثر الفعلي

ن االستمرار فيها هو من باب الوفاء بااللتزامات واملسؤوليات إزاء أيدل على أن هذه العملية تعطي نتائج إجيابية و 
ضمان استمرارها على حد سواء. وينبغي أن تتوفر هلذه العملية الوسائل الالزمة لاألطراف واألمانة الواقعة على املعاهدة 
أثر األنشطة  قياس وتقييممن خالل تشاطر املعلومات وحتديد أفضل املمارسات. وعندها فق  ميكن  ال سيماوجودتا، و 

  واجلهود املبذولة يف هذا الصدد.


