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من االتفاقية، اللجنة بمناقشة وتحليل ) 2013يونيو (طالب مؤتمر الدول األطراف في دورته العادية الرابعة 

. 4قرار  (على أن يتم رفع نتائج التأثير خالل دورته العادية الخامسة  21المعلومات الخاصة بتنفيذ المادة 
CP 11  ,توسيع نطاق العمل هذا لتضيف )2013ديسمبر (تها العادية السابعة كما قررت اللجنة في دور ،

 16وتقدم هذه الوثيقة في ملف ملحق تقريرا حول تنفيذ وتأثير المادتين  )IGC 12 7قرار( 16إليه المادة 
 . 2015 - 2005من االتفاقية عن الفترة  21و

 
 9الفقرة : القرار المطلوب
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، من خالل اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2011ي دورته العادية الثالثة لعام دعا مؤتمر الدول األطراف ف -1
والمشار إليها فيما بعد (اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ") االتفاقية"والمشار إليها فيما بعد بـاسم (

التي تخص التشاور والتنسيق الدولي، ووجد أنه من السابق ألوانه في هذه المرحلة  21يذ المادة إلى العكوف على تنف") اللجنة"باسم 
حتى  2011من (كما ناقشت اللجنة هذه القضايا خالل دوراتها العادية األربعة األخيرة ), CP 11. 3قرار (إعداد توجيهات عملية 

2013.0Fالرابعة عام ومن خالل مؤتمر الدول األطراف في دورته العادية ) 2014

وفي دورتها العادية السابعة في ديسمبر , 1
 .المتعلقة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية ضمن هذا الفكر 16، طالبت اللجنة أن يتم إضافة المادة 2013

 
211Fقدمت األمانة العامة أربعة تقارير حول تنفيذ المادة  -2

132Fوتقرير خامس حول تنفيذ المادة  2

لهيئات اإلدارية لالتفاقية، بتكليف من ا 3
 :  من عدة زوايا هذه التقارير من استخالص استنتاجاتويمكن 

 
 

 حول أنشطة األمانة العامة في جمع ومشاركة المعلومات :
 

 حول جمع المعلومات : 
3Fهناك ثالث فترات للتشاور -

ئية مع الدول األطراف والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على هيئة دراسات استقصا 4
4Fباالستعانة باستبيانات 

 .لجمع المعلومات 5
 71، أي 2012التحليل المنهجي الخاص بالتقارير الدورية المقدمة حتى اآلن بواسطة الدول األطراف منذ عام  -

تقريرا، حول هذه الموضوعات التي أتاحت إحصاء البيانات التي لم تكن موجودة في اإلجابات المنبثقة عن هذه 
 .التشاورات

 .حاث والتحليالت بواسطة األمانة العامة مما ساعد على زيادة المعلومات اإلضافيةاألب -
 

 حول تبادل المعلومات والمعرفة : 
5Fمنصة  2012أنشأت األمانة العامة في نوفمبر  -

6Fعبر شبكة اإلنترنت تحصي الوثائق 6

المرتبطة بشكل مباشر  7
تم إنشاء  2014وفي نوفمبر ) حدث 26وثيقة و 83مرجع و 99، تم إحصاء 2015في مارس ( 21بتطبيق المادة 

 .في نظام إدارة المعارف 16حيز مخصص للمادة 
بشأن االتفاقات التجارية الثنائية التي توضح , 2015في  21حالة من الممارسات عبر منصة المادة  17تم نشر  -

 .األساليب التي تتخذها الدول األطراف عن حالة السلع والخدمات الثقافية
 ؛2015وعام  2013تحديث وإدارة منتظمة للمنصة ما بين عام  يتم عمل -
حيث تم تقديم أربعة تقارير للجنة , 2014وعام  2011تم تقديم خمسة تقارير للهيئات اإلدارية لالتفاقية بين عام  -

 .وتقرير واحد لمؤتمر الدول األطراف
 

 حول مشاركة أصحاب المصلحة في ممارسة المشاورات (اإلحصائيات)
 

 من الدول األطراف بملء االستبيانات  56قام : ركة وإشراك الدول األطراف في التدريبات التشاورية الثالثةمشا
7Fوإعادتها إلى 

 .%41أي ما يعادل , من الدول األطراف الجدد 17األمانة العامة من بينها  8
 8 2014التشاور عام مشاركة المنظمة الدولية وثالث منظمات من المجتمع المدني ألول مرة عند القيام بF9. 

                                                 
 . CP13 4والقرار  IGC11 .8وIGC 12.  7و IGC 11 .  6و IGC. 5 8 انظر القرارات 1
 12المقدم������ة إل������ى اللجن������ة وك������ذلك الوثيق������ة/CE/13/7.IGC 12والوثيق������ة /CE/12/6.IGC 11يق������ةوالوث CE/11/5.IGC/213/8REV 2 انظ������ر الوثيق������ة 2

CE/13/4.CP/المقدمة لمؤتمر الدول األطراف. 
 .المقدمة للجنة CE/14/8.IGC/11انظر الوثيقة   3
األمانة العامة بمشاورات مع الدول األطراف في االتفاقية في للجنة، قامت  IGC 5.   8لمؤتمر الدول األطراف وقرار CP11 4 قرار و CP11. 3 قرارطبقا للقرارات  4

 2012أبريل  12و 2011يوليو  29(وأرسلت األمانة العامة للدول األطراف خالل هذه األعوام الثالثة , 21و 16بشأن تطبيق المادتين  2014و 2012و 2011أعوام 
ولقد تمت دعوتهم أيضا لتقديم , 16لتنفيذ المادة  2014وفي عام  21جراءات التي اتخذوها لتنفيذ المادة خطابات تدعوهم إلى تقديم المعلومات بشأن اإل) 2014مارس  12و

 .2014وعام  2013في عام  31المعلومات لألمانة العامة عن طريق المنصة عبر موقع اإلنترنت بشان المادة 
الوثيقة  2والملحق  CE/12/.IGC/6 11 الوثيقة 1انظر الملحق ( 21ن المادة بشأ 2014وتمت مراجعته في عام  2011تم إعداد االستبيان األول عام  5

11CE/14.8.IGC/ للوثيقة  1انظر الملحق ( 2014في عام  16كما تم وضع أول استبيان حول تنفيذ المادة ), بشأن االستبيان الذي تمت مراجعته
11CE/14.8/IGC/.( 

حيث تتيح لمن يرغب الحصول على معلومات بشأن  ./http://fr.unesco.org/creativity: لالتفاقية عبر العنوان التالييتم استضافة المنصة على الموقع اإللكتروني  6
ومن الجدير بالذكر أن هناك , 21أمثلة للتنفيذ العملي للمادة الطريقة التي تتشاور بها الدول األطراف في المحافل الدولية األخرى للترويج لالتفاقية باإلضافة إلى تقديم 

 ,استبيانان متاحان عبر شبكة اإلنترنت ويمكن ملؤهما في أي وقت بمعرفة الدول األطراف وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية
القرارات، الخطب، الكلمات /االتفاقيات الدولية، اإلعالنات: وتوزع الوثائق بالطريقة التالية, ةكما أن معظم هذه الوثائق قابلة للتحميل باللغات الفرنسية واإلنجليزية واإلسباني 7

 .مؤتمرات/وطنية وحلقات بحث/إقليمية/وترتب األحداث إلى اجتماعات وزارية، اجتماعات دولية, الدراسات/ األبحاث / والحديث األكاديمي 
أذربيجان، بنجالدش، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا، الصين، الكنغو، كوستا ريكا، كوبا، مصر، األرجنتين، األندورا، أرمينيا، أستراليا،  8

جمهورية الكنغو وزيالندا، عمان، السلفادور، اإلكوادور، فرنسا، اليونان، هندوراس، العراق، األردن، كينيا، مدغشقر، ماالوي، موريشيوس، المكسيك، ناميبيا، نيجيريا، ني
ألمانيا، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، : الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، صربيا، فيتنام، وكذلك االتحاد األوروبي والدول األعضاء التالية

 .ال، جمهورية التشيك، رومانيا، مملكة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، سلوفاكيا، سلوفينيااليونان، المجر، إيطاليا، ليتوانيا، هولندا، البرتغال، جمهورية التشيك، هولندا، البرتغ

http://fr.unesco.org/creativity/
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 حول محتوى التقارير :
 

  معقدا وذلك لحداثة االتفاقية ، عشرة سنوات على تنفيذها 21و 16يعد قياس تنفيذ وتأثير المادتين. 
  له انعكاسات في مختلف المجاالت والموضوعات الحساسة التي تتالقى لكن له أهداف  21و 16كما أن تنفيذ المادتين

 .ال في إطار التجارة الدولية والمجال الرقمي والمسائل المتعلقة باألمن القوميوكذلك الح: مختلفة
  حيث تعتمد اآلثار طويلة األجل على إحداث تغييرات 21و 16إال أنه من السابق ألوانه تقييم األثر الكامل للمادتين ،

 .كبيرة في المؤسسات واإلدارة
 إال أنه يوجد ثالثة مجاالت 21ة خاصة بها بشأن تطبيق المادة على الرغم من أن الدول األطراف لها مناهج مختلف ،

التجارة والتعاون الدولي وموضوع الثقافة والتنمية، مع المجال الرقمي بشكل : مفضلين يتيحون استخالص االتجاهات
 .مستعرض

  21و 16هناك تحديان رئيسيان يخصان قياس تأثير المادتين: 
 .تأثير هاتين المادتين عدم وجود األدلة المطلوبة لتقييم -
 .المسائل السياسية الحساسة التي تثيرها المحافل األخرى -

 
نقاشات كثيرة وبناءة في  2011أثار تقديم هذه التقارير الخمسة لألمانة العامة في كل دورة لمؤتمر الدول األطراف واللجنة منذ عام  -3

 .من هذا العمل بشأن جمع المعلومات مما أتاح استخالص الدروس المستفادة األولى الهيئات اإلدارية
 

9Fنقاشات اللجنةتشير -4

أن الدول األطراف قد  21بشأن تطبيق المادة  2012و 2011أثناء دورتيها العاديتين الخامسة والسادسة لعامي  10
 :لى سبيل المثال من أجلوبشكال عام تستخدم الدول األطراف االتفاقية وتتمسك بها ع", المحافل الدولية"تبنوا تعريفا واسعا جدا لمفهوم 

 
 .التدخل في المحافل الدولية، سواء كانت تخدم األهداف الثقافية أو ال تخدمها -
 .)سواء أكانت ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف(التأكيد بقوة على أهداف ومبادئ االتفاقية في االتفاقيات الثقافية والتجارية  -
 .طراف أخرى لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة تتناول أهداف ومبادئ االتفاقيةالمشاركة في التشاورات مع دول أ -
 .إقامة حوار مع الدول غير األطراف في االتفاقية لتشجيع إقرارها -
 .االتفاقية بعين االعتبار في إطار المناقشات حول الرابط بين الثقافة والتنميةوضع  -
 

10F، 2013ادية لعام أكدت مناقشات اللجنة في دورتها السابعة الع -5

كما , في هذه العملية 16على أهمية إضافة رصد ومراقبة المادة  11
قة طلبت اللجنة أيضا من األمانة العامة أن تستخدم في تحليلها النهج القائم على النتائج، على سبيل المثال، التساؤل حول النتائج الُمحق

، وإذا لم يكن الحال كذلك، فما هي 21د حققت هدفها بشأن تنفيذه المادة بواسطة الدول األطراف، أي معرفة ما إذا كانت النتائج ق
وأشارت المناقشات في نهاية األمر إلى الصعوبات التي تواجه الدول األطراف في هذه العملية حيث يجب أن , األسباب في هذا األمر

 .يةتقدم تقريرا عن القضايا الحساسة التي تمت مناقشتها أثناء المفاوضات الثنائ
 

عن رضاها الت�ام بش�أن أول تقري�ر لألمان�ة العام�ة يجم�ع ب�ين تحلي�ل تنفي�ذ وت�أثير  2014أعربت اللجنة أثناء دورتها الثامنة العادية لعام  -6
11F، مشيرة إلى العمل الممتاز الذي تم إنجازه، وطلبت أن يتم تحديثه ورفعه إل�ى م�ؤتمر األعض�اء21و 16المادتين 

كم�ا دع�ت األمان�ة , 12
مواصلة المشاورات الفعالة مع أصحاب المصلحة مرة كل سنتين وتط�وير المنص�ة اإللكتروني�ة عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت، : أيضا إلىالعامة 

 16بش�أن الم�ادتين  2015؛ تنظيم دورة للتبادل مع خبراء على مستوى عالي قَُبي�ل م�ؤتمر ال�دول األط�راف ف�ي يوني�و 16وطبقا للمادة 
 دريب عل����ى تطبي����ق ه����اتين الم����ادتين ف����ي إط����ار اإلس����تراتيجية الش����املة لتعزي����ز الق����درات ؛ فض����ال ع����ن تط����وير نم����وذج للت����21و
 ).IGC 11 8قرار (

 
وضرورة مواصلة تطبيقها،  21، إلى أهمية المادة 2013، أثناء الدورة الرابعة العادية، لعام مناقشات مؤتمر الدول األطرافأشارت  -7

وركزت المناقشات أيضا خالل هذه الدورة على التحديات الجديدة المرتبطة , ل التجارةخاصة في سياق تعدد االتفاقيات الثنائية في مجا
كما رحب مؤتمر الدول األطراف بإنشاء المنصة التي تحدد الحاالت التي يتم فيها ذكر االتفاقية , في العصر الرقمي 21بتطبيق المادة 

 21المؤتمر من اللجنة مناقشة وتحليل المعلومات الخاصة بتنفيذ المادة وفضال عن ذلك، طلب , واستخدامها في المحافل الدولية األخرى
 .)CP  411قرار قرار (وإحالة نتائج اآلثار المترتبة على التنفيذ إليه خالل دورته الخامسة العادية 

 

                                                                                                                                                                  
بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية والتحالف الكندي للتنوع الثقافي، تقاليد من أجل الغد، واالتحاد الالتيني ) ISESCO(المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  9

 .بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني) ULEPICC(ي للمعلومات والتواصل والثقافة لالقتصاد السياس
 3؛ التقرير التفصيلي للدورة الخامسة العادية، وثيقة157إلى  137، فقرة /CE/6/12.IGC 3انظر التقرير التفصيلي للدورة العادية الخامسة، وثيقة 10

CE/7/13.IGC/ 249إلى  239، فقرة. 
 .282إلى  247، فقرة /CE/8/14.IGC  3  تفصيلي للدورة السابعة العادية، وثيقةانظر التقرير ال 11
 .304إلى  279انظر مشروع التقرير التفصيلي للدورة الثامنة العادية للجنة، فقرة  12
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في دعوة مؤتمر الدول األطراف  لذا يتم, وتأثيرهما في مرفق هذه الوثيقة 21و 16يقدم التقرير المالحظات األولية حول تنفيذ المادتين  -8
حيث تحدد أعمال مؤتمر الدول األطراف خطة عمل مؤقتة , هذه الدورة للنظر في المعلومة المقدمة في هذا التقرير ومناقشتها وتحليلها

 ).2017 - 2015(لألنشطة المستقبلية للجنة 
 

 : قد يرغب مؤتمر الدول األطراف في اعتماد القرار التالي -9
 

 CP 11 . 5 مشروع قرار
 

 مؤتمر الدول األطراف،
 

 .ومرفقهاCE/15/5.CP/11 االطالع على الوثيقة -1
 

 8و IGC 12 .7و IGC 11 .6و IGC 8 .5والقرارات  CP 11 .4قرار و CP 11 .3قرار  استدعاء القرارين -2
        .IGC 11 للجنة. 

 
 من االتفاقية على النحو الوارد في المرفق؛ 21و 16 التي تم جمعها والمتعلقة بتطبيق وتأثير المادتين اإلحاطة بالمعلومات -3

 
وتأثيرهما، متضمنة القضايا الرقمية، مع األخذ في االعتبار  21و 16 بمواصلة التفكير بشأن تطبيق المادتين مطالبة اللجنة -4

 المناقشات التي تم إجراءها في الدورة، مع إحالة نتائج أعمالها خالل دورتها السادسة العادية؛
 

األمانة العامة بمواصلة المشاورات الفعالة مع الدول األطراف والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، كل عامين، لجمع  لبةمطا -5
تأثيرهما، فضال عن مواصلة تطوير المنصة اإللكترونية وقاعدة البيانات،  21و 16وتحليل المعلومات بشأن تنفيذ المادتين 

 إليها؛ 16بضم المادة 
 
في إطار عملها المنبثق عن اإلستراتيجية الشاملة لتعزيز  21و 16بتطوير نماذج التدريب لتنفيذ المادتين  انة العامةمطالبة األم -6

 قدراتها؛
 

مطالبة الدول األطراف بتزويد األمانة العامة بكافة المعلومات ذات الصلة واستخدام المنصة عبر شبكة اإلنترنت لمشاركة  -7
 إلى دعم األمانة العامة من خالل توفير موارد خارج الميزانية.الوثائق واألحداث، باإلضافة 
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 مرفق
 

 تقرير عن تنفيذ وتأثير
 )2015-2005(من االتفاقية  21و 16المادتين 

 
بي�ر الثق�افي إلى إنشاء بيئة مواتية تتيح تنوع أشكال التع -حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي  -تسعى االتفاقية من خالل هدفها الرئيسي 

وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه�ا تق�ر بالطبيع�ة الخاص�ة للس�لع والخ�دمات الثقافي�ة كحامل�ة للهوي�ة والق�يم والمع�اني , وتجدده ودعمه لجميع المجتمعات
نفي�ذ والحف�اظ عل�ى وللقيام ب�ذلك، تج�دد االتفاقي�ة التأكي�د عل�ى الح�ق الس�يادي لل�دول ف�ي تنب�ي وت, وتعيد تحديد أشكال جديدة من التعاون الدولي

السياسات واإلجراءات التي تراها مناسبة من أجل الوصول إلى تن�وع أش�كال التعبي�ر الثق�افي عل�ى أراض�يها وك�ذلك عل�ى األراض�ي األخ�رى 
 .للعالم أجمع

 
فاقية واألثر الناتج عن من االت 21و 16يهدف هذا التقرير إلي تقديم نظرة عامة حول الطريقة التي سلكتها الدول األطراف لتطبيق المادتين 

, األطراف في الدول المتقدمة تطبيق معاملة تفضيلية للفنانين والسلع والخدمات الثقافية في البلدان النامية 16وللتذكير، تطالب المادة , ذلك
تعد هاتين المادتين أساسيتين و. ضمان تعزيز أهداف ومبادئ االتفاقية في المحافل الدولية األخرىالدول األطراف إلى  21بينما تدعو المادة 
حيث تدعوان إلى مدخل جديد للتعاون الدولي باستهداف السياسات الثقافية والتجارية والبيئية فضال عن التنسيق بين , لتطبيق االتفاقية

انين والمساهمة في إدارة السياسات العامة لتعزيز الصناعات الثقافية والرقي وتشجيع التبادل المتوازن للسلع والخدمات وكذلك انتقال الفن
 .الثقافة بشكل أفضل

 
 

العديد من أنشطة المشاورات وجمع المعلومات , 2011أجرت الدول األطراف في االتفاقية واللجنة والمجتمع المدني واألمانة العامة منذ عام 
سات االستقصائية لدى الدول األطراف المشاورات والدرا: حيث تم القيام بأنشطة مختلفة، على وجه الخصوص, التي تعزز هذا التحليل

ات والمناقشات في مؤتمر األطراف بشأن هاتين المادتين واألبحاث والتحليل الذي قامت بها األمانة العامة والدراسات التي طلبتها مثل دراس
ول عليها من المنصة عبر موقع المجتمع المدني وتحليل التقارير الدورية التي قدمتها الدول األطراف فضال عن البيانات التي تم الحص

بخصوص االتفاقية وأثرها على التشريعات ) دائرة الرقابة الداخلية(والتقرير المنشور بواسطة قسم المراجعة والتقييم  21اإلنترنت للمادة 
 .12F1)التقرير المنشور بواسطة دائرة الرقابة الداخلية"المشار إليه فيما بعد باسم (الوطنية 

 
طة المشاورات وجمع المعلومات اليوم تقديم تقرير حول التنفيذ الذي تم من قبل الدول األطراف لهاتين المادتين على مدى أتاحت نتيجة أنش
" المخرجات("والتساؤل بشأن النتائج المتحققة حتى الوقت الراهن على المدى القصير والمتوسط ) 2015 - 2005(عشر سنوات 

13F")النتائج"و

 :ثالثة أسئلة وللقيام بهذا يمكن طرح, 2
 

 ؟ هل تؤثر االتفاقية على تغيير السياسة العامة، بمعنى هل هناك مراجعة لسياسة ما أو تبني لسياسة جديدة -
 ؟ كيف أثرت االتفاقية على المناقشات والنقاشات السياسية -
 ؟ هل لعبت االتفاقية دوًرا خالل المناقشات والنقاشات السياسية بمعنى هل كانت مركز المناقشات -

 
, توقعاتيتيح اإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة إلى تقديم نتائج على المدى القصير والمتوسط إذا كانت هذه األخيرة قد تحققت أو قامت بتلبية ال

 في االتفاقية، بعبارة أخرى، تحليل 21و 16وفي هذا التقرير التحليلي، سيتم تخصيص الجزء األول لتذكرة تاريخية لسبب وجود المادتين 
كما , يطرح الجزء الثاني هاتين المادتين وتفسير الدول األطراف لهما, هدف الدول األعضاء عند تفاوضها على أحكام االتفاقية لفهم مكوناتها

ر بالجزء الثالث من التقرير من أجل تأكيد األعمال المنجزة وكيفية تطو 21و 16سيتم تناول النتائج المحصلة حتى اليوم في تنفيذ المادتين 
لفية األمور، خاصة في مجاالت التجارة الدولية، وخصوصا االتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي والنتائج المتحققة في سياق مناقشة أهداف األ

 وعلى ضوء هذه النتائج، سيكون هناك جزء رابع, فضال عن تناول التحديات التي أثارها المحتوى الرقمي حول هذه القضايا, من أجل التنمية
بينما سيطرح الجزء , لبيان النشاط بشأن التنفيذ واألثر في مجال المعاملة التفضيلية والتشاور والتنسيق الدولي الستخالص الدروس األولى

 21و 16األخير أسئلة بشأن المراحل القادمة التي سيتم اجتيازها بواسطة كل الدول األطراف المشاركة في االتفاقية لضمانها تنفيذ المادتين 
 .بفعالية

 من االتفاقية 21و 16وضع المادتين  -1
 

 16المادة 
 

حيث تعد المعاملة ) 2003ديسمبر (تم الدفاع عن مبدأ التعاون والتضامن الدولي، منذ أول اجتماع للخبراء المستقلين بشأن مشروع االتفاقية 
الفقرة األخير من الفصل الخاص بالحقوق والواجبات على  وتحتوي, التفضيلية للدول النامية وسلعها وخدماتها الثقافية أحد وسائل تطبيقه

، وكذلك تعريف المعاملة التفضيلية بشأن تيسير الدول المتقدمة للتبادالت الثقافية مع الدول النامية حتى يتمتع المبدعون والمهنيون والفنانون
 ).2004مايو (في االجتماع الثالث واألخير للخبراء  السلع والخدمات الثقافية الصادرة من هذه الدول بأفضل معاملة ممكنة كما ورد

 
                                                 

، جوردي بالطا، مؤسسة انترارت، "ل التعبير الثقافيبشأن حماية وتعزيز تنوع أشكا 2005اتفاقية عام  - 4الجزء , تقييم العمل المعياري لليونسكو في مجال الثقافة"  1
 : متاح على العنوان التالي, 2014برشلونة، مع مساهمات من قسم التقييم لخدمات المراجعة والتقييمات، أبريل 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226932f.pdf.  
، وهي نتائج تنفيذ الدول األطراف لألنشطة، على سبيل المثال، تبني إعالن يجلب توعية ")المخرجات("دى القصير إلى على الم) 1على سبيل التذكرة، تنقسم هذه النتائج  2

، اتخاذ والتي تتضمن على سبيل المثال") النتائج("، وهي اآلثار المرجوة للنتائج على المدى القصير ")النتائج("على المدى المتوسط إلى ) 2باالتفاقية أو يدعو إلقرارها؛ 
 .قرار وتغيير السلوك وزيادة االستثمارات أو السياسات المؤسسية للدول األطراف
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) 2004ديسمبر (واجتماع لجنة صياغة العمل ) 2005وفبراير  2004سبتمبر (لقد تحدد عقب آخر اجتماعين على مستوى الحكومات 
أنه يجب تحقيق المعاملة ) 2005أبريل (وطبقا لنص المعاملة التفضيلية في المشروع الموحد الذي أيده رئيس االجتماع الحكومي الدولي 

 ."من خالل أطر مؤسسية مالئمة"التفضيلية 
 

بشأن المعاملة التفضيلية نقاشا ثريا بين بعض الوفود، خاصة ) 2005يونيو (أُثير خالل االجتماع الثالث واألخير على مستوى الحكومات 
ولكن في حالة توصل مجموعة من الوفود إلى , فيما يخص الهجرةبسبب األثر المحتمل لهذه المادة على السياسات الوطنية للدول األعضاء 

ُيستلزم اإلدالء ببيان يحدد اتفاقهم على أن نص هذه المادة يتضمن ما يكفي من , صيغة توافقية تقبلها الهيئة العامة وإستراليا ونيوزيالندا وكندا
14Fجرةالمرونة في تطبيق التشريع الوطني، الذي يتضمن القوانين الخاصة باله

3. 
 

 21المادة 
 

، إلى أهمية تمكن األداة المستقبلية الدولية 2003أشار بعض الخبراء أثناء أول اجتماع للخبراء المستقلين بشأن مشروع االتفاقية في ديسمبر 
يئات الثقافية أو التجارية من تشجيع الدول األعضاء على تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والدفاع عنه في جميع الهيئات الدولية، سواء في اله

اتخذت ) 2004مايو (وخالل أعمال االجتماع الثاني للخبراء , بينما أصر خبراء أخرون على مبدأ إعطاء هذا العرض طبًعا إلزاميا, أو البيئية
 .محافل الدولية األخرىفكرة تشجيع االتفاقية والدفاع عنها نمطا نصيا حول التنسيق الدولي وحول تعزيز مبادئ وأهداف االتفاقية في ال

 
الحقوق وااللتزامات في مجال التعاون الدولي فيما يخص  - 2من القسم الثالث  13مثل التشاور والتنسيق الدولي بند نص خاص في المادة 

مة العالمية للملكية مثل منظمة التجارة العالمية والمنظ(الذي تم إرساله للدول األعضاء وللمنظمات الدولية ) 2004يوليو (مشروع االتفاقية 
وللمنظمات غير الحكومية من أجل التعليق عليه، حيث يشير النص إلى ضرورة اعتبار ) الفكرية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

ل األطراف في أهداف االتفاقية عندما تدعم الدول التدخل الدولي، وتشجع المبادئ واألهداف في المحافل الدولية األخرى وأثناء تشاور الدو
 .محافل اليونسكو من أجل إعداد مناهج مشتركة

 
، كما )2004سبتمبر (اعتبرت الوفود تلك التشاورات وإقامة الحوار بين الدول األطراف عنصرا هاما أثناء االجتماع األول بين الحكومات 

تم الربط بين المادة الخاصة بالتشاور والتنسيق الدولي وبين  ولقد, اعتبرت هذه العناصر أساسية لعالقة االتفاقية مع المعاهدات الدولية األخرى
وذلك أثناء الدورة الثانية لالجتماع على مستوى الوزارات , الخاصة بالعالقات مع اآلليات األخرى نظرا لطبيعتهم التكميلية 20المادة رقم 

شان نص مادة التشاور والتنسيق الدولي بشكل خاص رغبة كما أظهرت المناقشات ب, الذي كان ينظر في عمل لجنة الصياغة) 2005فبراير (
 .لكن ينبغي أن يتم في محافل دولية أخرى لكي يكون مكتمل المعنى) اليونسكو(الوفود في عدم اقتصار التعاون على منتدى واحد 

 
 وتفسير الدول األطراف 21و 16عرض المادتين  -2

 
دولي وذلك بمنح معاملة تفضيلية للدول النامية تهدف إلى تبادل السلع والخدمات الثقافية إلى صيغة جديدة من التعاون ال 16المادة يدعو إقرار

ويمكن الوصول لتلك األهداف بإدخال كوادر مؤسسية وقانونية , بشكل أكثر اتزانا وعلى تحرك أكبر للفنانين والمهنيين والممارسين الثقافيين
ويمكن مالحظة عدم وجود تغييرات بين مشروع النص والمادة التي تم ,  لتي تستقبلهامناسبة سواء بواسطة الدول المستفيدة أو الدول ا

 .إقرارها
 

تشير , 2009لتسهيل تنفيذ هذه المادة المعقدة والمبادئ التوجيهية التشغيلية المرتبطة بها والمعتمدة من قبل مؤتمر الدول األطراف في عام 
، كما هو 14و 12و 7و 6أن تقوم على تنفيذ األحكام األخرى من هذه االتفاقية، وال سيما المواد يجب  16المبادئ التوجيهية أن تطبيق المادة 

 .أدناه 1مبين في الشكل 

                                                 
ة أولية حول حماية المحتوى التقرير األولي للمدير العام حول الوضع الذي من المفترض أن يتم تنظيمه وكذلك حول المدى الممكن لهذا التنظيم، مصحوبا بمشروع اتفاقي 3

 .62، فقرة 2005، الرابع من أغسطس C/23 33ر الفني، الثقافي وأشكال التعبي
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 وتفاعلها المتبادل مع نصوص االتفاقية األخرى 16المادة  - 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السياسات الثقافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ئ التوجيهية المعتمدة األبعاد التي تطور تنفيذ المعاملة التفضيليةتحدد المباد
 

 البعد الثقافي، -
 البعد التجاري، -
 .البعدين الثقافي والتجاري -

 
 ة كأمثلةكما توفر المبادئ التوجيهية للدول األطراف سلسلة من التدابير اإلرشادية التي يمكن أن تتخذها الدول المتقدمة لضمان تنفيذ هذه الماد

 :ومن أنواع تلك اإلجراءات, للدول النامية من أجل خلق بيئة مواتية خاصة للحصول على معاملة تفضيلية
 

  تسهيل انتقال الفنانين والمهنيين الثقافين القادمين من الدول النامية، على سبيل المثال تبسيط إجراءات تسليم تأشيرات السفر الخاصة
 تخفيض تكلفتها؛بالدخول واإلقامة واالنتقال المؤقت و

 
 تعزيز القدرات من خالل التدريب والتبادل والضيافة؛ 

 
 تقديم مزايا ضريبية خاصة لصالح الفنانين والمهنيين الثقافين من الدول النامية؛ 

 
 المساهمة في الترتيبات المالية وتقاسم الموارد. 

 
 
 
 

حقوق الدول األطراف على 
 المستوى الوطني

 6المادة 

إجراءات مخصصة لتشجيع 
 أشكال التعبير الثقافي

 7المادة 

 ليتعزيز التعاون الدو
 12المادة 

 التعاون من أجل التنمية
 14المادة 

األعمال في إطار سياسات التعاون 
 الدولي والتنمية

 
 

 السياسات الثقافية

 المعاملة التفضيلية للبلدان

 16المادة 
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حيث ُتشجع الدول األطراف على وضع أطر قانونية ومؤسسية، بما , يةأخذت المبادئ التوجيهية للعمل في االعتبار التحديات الرقم, وللذكر

وجيا في ذلك االتفاقات والبرامج الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف التي توفر مساعدة تقنية، وخاصة الحصول على المعدات ونقل التكنول
وأخيرا، ُتشجع المبادئ التوجيهية , 15F4.امية إلى أسواق الدول المتقدمةوالخبرات من أجل تسهيل انتقال السلع والخدمات الثقافية من الدول الن

 .الدول النامية على منح معاملة تفضيلية للدول النامية األخرى في إطار التعاون بين بلدان الجنوب
 
 

يز أهداف ومبادئ االتفاقية في الخاصة بالتشاور والتنسيق الدولي الدول األطراف باالضطالع بالمسؤولية وذلك لضمان تعز 21المادة ُتلزم 
وللقيام بهذا، بالتوازي مع أعمالهم ومبادراتهم الفردية، يمكن للدول األطراف، إذا لزم األمر، مباشرة مشاورات حول , المحافل الدولية األخرى

 . هذا الموضوع لصالح االتفاقية
 

ور من أجل ضمان تعزيز أهداف ومبادئ االتفاقية لدى المحافل الدولية أيضا على تنفيذ التشا) هـ( 6-23، تنص المادة 21بالتوازي مع المادة 
وحيث أن هذه المادة تندرج في إطار الوظائف التي تسندها االتفاقية إلى اللجنة، فإن هذه األخيرة يمكنها، إن أرادت، أن تضع , األخرى

 .ل دولية أخرىإجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج ألهدافها ومبادئها في محاف
 

للمادة فإن الدول األطراف لديها مفهوم واسع حول المحافل الدولية وفقا ، كما يتضح من الردود على االستبيانات التي وزعتها األمانة العامة
ديرها المنظمات المحافل متعددة األطراف واإلقليمية التي ت حيث يتم تطبيق هذا النص على المستوى العالمي لدى ),انظر المربع أدناه( 21

16Fالدولية الحكومية أو غير الحكومية، في داخل وخارج المحيط الثقافي

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21و 16تنفيذ المادتين 
 

من خالل االتفاقية والمبادئ التوجيهية، كما يجب على الدول األطراف االضطالع  21و 16ينبغي التأكيد على القوة الُملزمة للمادتين 
 .تهم للوصول إلى أشكال جديدة من التنسيق والتعاون الدولي بين الدول في المحافل الدولية األخرىبمسؤولي

 
أدناه وضع إطار للبيئة التي تؤثر  2وفي يخص ختام عرض هاتين المادتين والتفسير الذي تقدمه الدول األطراف حتى اآلن، يتيح الشكل رقم 

وفي الواقع، تؤثر هاتين المادتين . عامة تخص السلع والخدمات الثقافية وكذلك انتقال الفنانين في إطار سياسة 21و 16على تنفيذ المادتين 
اتفاقات التعاون الدولي، االتفاقات الثقافية والتجارية على كل (، وتهتم بثالثة مجاالت )ثقافية وتجارية, تجارية, ثقافية(على ثالثة أبعاد 

وبالتالي يسلط الشكل الضوء على مختلف العناصر الشاملة ), فردية وصناعية ومؤسسية(ويات ، وهي موجودة على ثالثة مست)المستويات
 .المشتركة لهذين النصين كما يحدد البيئة التي يجب أن يندمجا فيها

 
                                                 

 S. von في»,  المعاملة التفضيلية للبلدان النامية:  16مادة  , «X. Troussard, V. Panis-Cendrowicz, J. Guerrier : لمزيد من المعلومات راجع 4
Schorlemer, P-T Stoll (éditeurs) , 455-405صفحة , 2012حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام وتعبيرات وشروح اتفاقية اليونسكو بشأن. 

بزوغ توازن جديد في الواجهة : برنييه، العالقة بين اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي واألدوات الدولية األخرى, أوال: لمزيد من المعلومات راجع 5
-http://www.diversite: متاح عبر الموقع التالي. 23-17، ص 2009بين التجارة والثقافة، أغسطس 

culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf;  P.T. 
Stoll ،" في”, المعاملة التفضيلية للبلدان النامية: 21مادة S. von Schorlemer, P-T Stoll (éditeurs) , وتعبيرات وشروح اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز

 .551-545صفحة , 2012تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 

 من قبل الدول األطراف 21المنظمات الرئيسية التي ُتنفذ بها المادة  - 1مربع 
 

 ؛))OMPI(، المنظمة العالمية للملكية الفكرية )OMC(، منظمة التجارة العالمية )ONU(منظمة األمم المتحدة ( المنظمات الدولية

 منظمات اقتصادية إقليمية -
، مجموعة دول األنديز، )ميركوسور(، االتحاد األوروبي ومؤسساته، بلدان المخروط الجنوبي )ASEAN(رابطة دول جنوب شرق آسيا 

 ؛ )منظمة التعاون االقتصادي في منطقة البحر األسود

 منظمات حكومية دولية إقليمية -
، منظمة )OCDE(رابطة الدول المستقلة، مجلس أوروبا، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، )ASEM(االجتماع اآلسيوي األوروبي (

، اتحاد أمم أمريكا )OIF(، منظمة الدول اإليبيرية األمريكية للتربية والعلوم والثقافة، المنظمة الدولية للفرانكوفونية )OEA(الدول األمريكية 
 ؛ )، الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي)ALBA(لشعوب قارتنا األمريكية ، االتحاد البوليفاري )UNASUR(الجنوبية 

أمريكا الوسطى للتربية والتنسيق الثقافي، الشبكة الدولية ( التي تعمل على المستوى الدولي أو اإلقليمي المعاهد والشبكات الحكومية -
 ؛ )كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المركز اإلقليمي للترويج للكتاب في أمري)RIPC(للسياسة الثقافية 

، االتحاد الدولي )FICDC(المركز الدولي للمتاحف، االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافي ( منظمات دولية غير حكومية -
، االتحاد )FICAAC(االت الثقافية ، االتحاد الدولي لمجالس الفنون والوك)RIDC(، الشبكة الدولية من أجل التنوع الثقافي )FIM(للموسيقيين 

 ).الدولي للناشرين، مؤسسة أنا ليند
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 بيئة معقدة:  21و 16تنفيذ المادتين  - 2شكل 
 

 األبعاد      
 

نظمات أمثلة لم  مستويات تدخل األعضاء  مجاالت األنشطة 
دولية متأثرة 

 وغيرها

 أمثلة ألطر ذات صلة 

 ثقافية     
 

التعاون الثقافي الدولي  
لتعزيز تنوع أشكال 

 التعبير الثقافي

 : فردية 
تقوية الخبرة وانتقال الفنانين والمهنيين 

 في مجال الموسيقى

االتفاقية بشان تنوع   اليونسكو 
 أشكال التعبير الثقافي

 1980توصيات عام 
 وضع الفنانحول 

ان
لفن

ع ا
ض

و
ان

لفن
ع ا

ض
و

  
 

مي
رق

 ال
ض

عر
ال

مي
رق

 ال
ض

عر
ال

  

 تجاري 
 

االتفاقات الثقافية  
والتجارية الثنائية 

واإلقليمية ومتعددة 
 األطراف 

 :صناعية 
بناء قدرات المشروعات متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة والمنظمات 
الثقافية فيما يخص تعزيز الُبعد 

 االقتصادي والتجاري للقطاع

مية المنظمة العال 
 للملكية الفكرية

االتفاقات 
التجارية الثنائية 

 واإلقليمية

 اتفاقية الجات 
االتفاقية العامة لتجارة 

 الخدمات
االتفاقية حول الجوانب 
التجارية لحقوق الملكية 

 الفكرية
 االتفاقية بشان اإلعانات

 
الثقافية      

 والتجارية
دمج الثقافة في برامج  

وسياسات التنمية 
 المستدامة

 :مؤسسية 
إقامة عالقات نظامية أوسع من خالل 
االتفاقيات التجارية واألُطر السياسية 

 والثقافية وغيرها

المنظمة العالمية  
 للملكية الفكرية
برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

معاهدات حقوق الطبع  
والنشر وغيرها من 

معاهدات الحقوق ذات 
 الصلة

 
أهداف التنمية المستدامة 

 2015لما بعد 
              

 
 

 من االتفاقية 21و 16النتائج المحققة من تنفيذ المادتين   -3
 

ويعد طرح األسئلة , تبني السياسات والتدابير التي تتخذها الدول األطراف والتي تتجاوز السياسات الثقافية 21و 16يتطلب تنفيذ المادتين 
على السياسة العامة التي تخص السلع والخدمات , 21و 16ن خالل تنفيذ المادتين م, كيف أثرت االتفاقية: التالية أحد طرق تقديم النتائج

؟ هل تم استخدام االتفاقية كأساس في المناقشات السياسية وكيف غيرت مجرى الحديث؟ هل كانت 2005الثقافية وأحوال الفنانين منذ عام 
 :تائج ما إذا كان األعضاء، منذ عشر سنواتاالتفاقية محور المناقشات والنقاشات؟ بعبارة أخرى، هل ستحدد الن

 
 قد عدلوا أو تبنوا مثل هذه السياسات العامة؛  -
 للتأثير على المناقشات السياسية؛  21و 16هل ارتكزوا على المادتين  -
 .كمحورا للنقاشات والتفكير 21و 16هل تم وضع المادتين  -
 

مانة العامة إلى الدول األطراف النتائج الموجودة أدناه في ثالثة مجاالت إلظهار هذه النتائج على المدى القصير والمتوسط، قدمت األ
 :عمل مشتركة فضال عن أنشطة التنفيذ التي انبثقت من التحليل السابق مثل

 
 التعاون الثقافي الدولي؛ -
 االتفاقات التجارية الدولية؛ -
 .العالقة بين الثقافة والتنمية -

 
 .تها الدول األطراف األخرى المشاركة في االتفاقية، سواء أكانت منظمات دولية أو المجتمع المدنيسيتم أيضا تقديم المبادرات التي اتخذ

 
 عاون الثقافي الدوليم 3-1

 
: في بعدها الثقافي وفقا للمعنى الذي تحدده المبادئ التوجيهية على مستويين  16المادة في مجال التعاون الثقافي الدولي، يندرج تفعيل 

ويمكن اعتبار الجمع بين , دي، أي الفنانين والمهنيين في مجال الثقافة، والمستوى المؤسسي، في إطار السلع والخدمات الثقافيةالمستوى الفر
 .هذين المستويين كطريقة جديدة للمعاملة التفضيلية والتي، حتى ِعقد من الزمان، لم تكن تتم إال في إطار تجاري بشكل أساسي
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 مرفق

إلى الدول األطراف وإلى  2014من خالل استبيان ُمرسل عام : قامت األمانة العامة بجمع المعلومات بطرق مختلفة من أجل تحديد األثر،
ه في المنظمات الدولية وإلى المجتمع المدني، ومن خالل تحليل المعلومات الموجودة في التقارير الدورية لألعضاء بشان التطبيق الذي قاموا ب

17Fالمعاملة التفضيلية 

وطبقا لهذه الممارسة، يمكن تقديم عدة أمثلة , خالل نتائج التقرير الذي نشرته دائرة الرقابة الداخلية بشأن االتفاقية ومن6
 .لسياسات عامة ُمعدلة أو قيد االستعراض من قبل الدول األطراف، وهي تلك المتعلقة بانتقال الفنانين وتبادل السلع والخدمات الثقافية

 
، والذي يوثر على الدخول إلى األراضي مما يستلزم القيام 16، يعد دعم انتقال الفنانين حالة نموذجية لتطبيق المادة  الفردي المستوىي عل

بإجراءات فيما يخص تأشيرة الدخول ويستلزم تغييرات يمكن أن يكون لها أثر على سياسات العمل والتأمين االجتماعي والهجرة واألمن 
18Fة، بدأت وال تزال المناقشات حول هذا الموضوع وفي السنوات األخير, الوطني

، كما عدلت بعض الدول األطراف بالفعل تشريعاتها 7
الوطنية، ويشرع البعض اآلخر في القيام بذلك، للسماح بمرونة إجراءات التأشيرة لفناني الدول النامية ممن يرغبون في تقديم فنهم في 

 ,أدناه 2وهناك عدة أمثلة موجودة في المربع , الخارج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دول يشير التقرير الذي نشرته دائرة الرقابة الداخلية أن النمسا وكندا وجمهورية كوريا وسلوفاكيا قد أعدوا إجراءات تشجع انتقال فناني ال
جال الثقافة في إطار سياسات التعاون بين وتظهر التطبيقات األخرى الخاصة بالمعاملة التفضيلية للفنانين والعاملين في م), 70فقرة (النامية 

بلدان الجنوب وبلدان الشمال مع بلدان الجنوب تعظيم القدرات من خالل التدريب والتبادالت كما في حالة األرجنتين وبرامجها للدعم 
املة التفضيلية عن طريق إجراءات ويمكن أيضا منح المع), والوني بروكسل(والمساندة أو برنامج تبادل الفنانين بين بوركينا فاسو وبلجيكا 

كما يبرز التقرير الذي نشرته دائرة الرقابة الداخلية مثاال لالتحاد األوروبي حيث تبنى , ضريبية خاصة لصالح العاملين في مجال الثقافة
عدم تطبيق االزدواج  إجراءات ضريبية خاصة بالشركات الثقافية في الدول النامية تتجسد في شكل خصومات ضريبية واتفاقات تنص على

 ).57فقرة (الضريبي 
 

، يعد تبادل السلع والخدمات الثقافية واتفاقيات اإلنتاج المشترك والمشاركة في التوزيع أمثلة ملموسة لتطبيق  المؤسسي المستوىي عل
اج المشترك الرسمي مما يتيح بعد ذلك ويتم التعبير عن المعاملة التفضيلية باتفاقيات تمنح مثال الوضع الوطني لإلنت, المعاملة التفضيلية

وعلى هذا النحو، ُتعّدل هذه االتفاقيات قواعد السياسة , الوصول إلى قنوات التوزيع والنشر فضال عن اتخاذ تدابير التمويل في الدول المعنية
ومن أمثلة ذلك اتفاقية , المشاركة في االتفاقيةالعامة الوطنية المعنية وذلك بتوسيع مجال تطبيقها على السلع والخدمات الثقافية للدول األطراف 

والصين ) 2011(، أو اتفاقيات اإلنتاج السينمائي المشترك بين نيوزيلندا والهند )2014(اإلنتاج المشترك السمعي البصري بين كندا والهند 
الذي ينبغي طرحه يخص التساؤل عما إذا كانت  والسؤال), 2011(أو اتفاقية اإلنتاج المشترك لألفالم بين أستراليا وجنوب أفريقيا ) 2010(

 . ولسوء الحظ، فإن المعلومات ليست متوفرة بعد لإلجابة على هذا السؤال, هذه االتفاقيات قد أدت بالفعل إلى زيادة إنتاج األفالم بين هذه الدول

                                                 
تقارير الدورية ، ال48إلى  38، فقرة CE/12/6.IGC/4التلخيص التحليلي اإلستراتيجي الموجه نحو عمل التقارير الدورية كل أربع سنوات، وثيقة : انظر في هذا الصدد 6

التقارير الجديدة والملخص التحليلي، : ، التقارير الدورية كل أربع سنوات22و 21فقرة , CE/13/7.IGC/5التقارير الجديدة والملخص التحليلي، وثيقة : كل أربع سنوات
 .16إلى  13فقرة  CE/14/8.IGC/7وثيقة 

، متاح على العنوان 2008ن مسائل التنقل والبرامج وخطط دعم تنقل الفنانين والمهنيين الثقافين، أكتوبر بشأ RICarts التقرير النهائي لـ: انظر على سبيل المثال 7
 http://www.mobility-matters.eu/web/files/14/en/Final_Report_-_Mobility_Matters___ERICarts.pdf:التالي

 تأشيرات السفر وانتقال فناني الجنوب - 2مربع 
 
وفرقهم التي تقدم عروض في مهرجانات في نيوزيلندا ") المؤديين("العملية الُمبسطة للحصول على تأشيرات السفر بالنسبة للفنانين  -
)2012( 

بإجراء تغييرات في سياسة الهجرة من أجل السماح للفنانين وفرقهم، خاصة أولئك القادمين من الدول النامية لتقديم عروضا أثناء قامت نيوزيالندا 
ولم تعد التأشيرة المطلوبة تأشيرة عمل بل تأشيرة زائر، كما أن إجراءاتها , أي مهرجان على أراضيها بالحصول على تأشيرة سفر بشكل أسهل

 . مهرجان كبير 25حيث وافقت وزارة الهجرة على حضور , لفةأسهل وأقل تك
 
 )2014 - 2013(االستعراض الجاري لسياسات الحصول على تأشيرات السفر لدى االتحاد األوروبي  -

والسفر إلى منطقة يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة مع إيجاد تأشيرة تداول جديدة للفنانين األجانب من بلدان أخرى، خاصة بلدان الجنوب، 
 . 2015كما يجب أن يقوم مجلس االتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي بإقرار اإلجراءات الجديدة في عام , الشنجن لفترة أطول

 
 إنشاء مجموعة عمل وزارية بشأن تأشيرات السفر في فرنسا -

والعاملين بالمجال الثقافي في الدول النامية، تجتمع مجموعة عمل  من أجل استباق وتسوية المشاكل المحتملة للحصول على تأشيرات سفر للفنانين
وزارية بخصوص تأشيرات السفر وتضم موظفين من وزارات الخارجية والثقافة والعمل والمعهد الفرنسي، وتجتمع المجموعة مرتين في العام 

 .لتبادل اآلراء بشأن اإلجراءات السارية وتسهيل تنظيم األحداث
 
 )2013(مات للفنانين في جولة بألمانيا بوابة معلو -

تم إنشاء بوابة معلومات عبر شبكة اإلنترنت في ألمانيا وموجهه للفنانين الرحالة لتجميع المعلومات بشأن الحصول على تأشيرات السفر 
 ).http://touring-artists.info/home.html?&L=1(واالنتقاالت والجمارك والرسوم والتأمين االجتماعي والتأمين والملكية الفكرية 

 
ميركوسور , مراجعة جارية للسياسات واجبة التطبيق للفنانين من أجل أن نضمن لهم االنتقال والعمل في منطقة بلدان المخروط الجنوبي -

2014( 
 .ومراجعة أطرهم القانونية والمؤسسية في هذا المجال أقر وزراء الثقافة في منطقة ميركوسور استعراض

http://touring-artists.info/home.html?&L=1
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إستونيا، اتحاد والوني (خدمات الثقافية مع الدول النامية وبشكال عام، وقعت العديد من الدول اتفاقيات تعاون ثقافية لتعزيز تبادل السلع وال
كما أبرمت سلوفاكيا على سبيل المثال عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول األطراف في ), بروكسل، كينيا، جمهورية مولدافيا، صربيا

هورية العربية السورية، جورجيا، الهند، جمهورية أوكرانيا، أرمينيا، الجم: على سبيل المثال(، 2011وعام  2008االتفاقية ما بين عام 
ويكمن الهدف األساسي من هذه االتفاقيات في إنشاء أطر قانونية ضرورية من أجل تشجيع انتقال الفنانين ), مقدونيا اليوغسالفية السابقة

زيع السلع والخدمات الثقافية، مما يساهم في إقامة والعاملين في المجال الثقافي إلى الخارج باإلضافة إلى جعل السوق متاحا بشكل أكبر أمام تو
 .مهرجانات موسيقية ومسرحيات دولية وندوات ومعارض أدبية

 
ويكمن ,  ، على الدول النامية العمل على تسهيل تطبيق المعاملة التفضيلية عن طريق وضع األطر القانونية16وفقا للمبادئ التوجيهية للمادة 

اتخذت كينيا اإلجراءات الالزمة لتسهيل تطبيق المعاملة التفضيلية : ومن األمثلة التي تجسد ذلك, ة لتنفيذ هذا البندالهدف في إنشاء بيئة مناسب
كما يذكر التقرير الذي نشرته دائرة الرقابة الداخلية أن تونس قد , وذلك بإدخال إجراءات مناسبة لدعم بيئة مواتية لبزوغ الصناعات الثقافية

 ).78فقرة (كام المتعلقة بالمعاملة التفضيلية لسلعها الثقافية في اتفاقيات التعاون مع االتحاد األوروبي تفاوضت بشأن األح
 

أظهرت التقارير الخمسة التي أعدتها األمانة العامة وقدمتها إلى الهيئات اإلدارية بوضوح الحاالت الملموسة من تنفيذ  ،21المادة فيما يخص 
وتظهر النتائج األساسية المتحققة أن الدول األطراف قد استخدمت المادة , الثقافي الدولي، والذي ساهم في تعزيزها هذا البند في مجال التعاون

 ).6إلى  3انظر المربعات (خالل المناقشات السياسية الرفيعة متعددة الجوانب، مما أدى إلى التأثير على المناقشات وتوجيه مسارها  21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):ACP(رؤساء دول وحكومات مجموعة دول آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي  - )2012(قرار بروكسل  - 3مربع 
 
 قية؛يؤكد التزامات الدول األطراف بموجب االتفاقية فضال عن دعوة الدول األطراف التي لم تصدق على االتفا -

ي في يضطلع بتبادل أفضل للمعلومات وانتقال العاملين في مجال الثقافة وتبادل السلع والخدمات الثقافية لدول آسيا والكاريبي والمحيط الهاد -
 .األسواق اإلقليمية والدولية

وروبي في إطار صندوق التنمية األوروبي مليون يورو يمولها االتحاد األ 30زيادة االستثمارات مع تخصيص "): النتيجة("النتائج المتوسطة  -
، ومساندة الوصول المعزز لألسواق )ACP(دعم إنتاج السلع والخدمات الثقافية لدول آسيا والكاريبي والمحيط الهادي : الهدف), FED(العاشر 

لدول آسيا والكاريبي والمحيط الهادي، ودعم المحلية واإلقليمية بين هذه الدول فضال عن األسواق األوروبية والدولية للسلع والخدمات الثقافية 
 .قدرات العاملين في القطاعات الثقافية بدول آسيا والكاريبي والمحيط الهادي

 مثال المنظمة الدولية للفرنكوفونية - 4مربع 
 

 )2010(إعالن مونترو 
 دعو إلى التصديق على االتفاقية وتنفيذها؛  -
والعاملين بتعزيز مصاحبة دول الجنوب الفرنكوفونية في تطوير سياساتها الوطنية فيما ) OIF(ة يطالب المنظمة الدولية للفرنكوفوني -

 يخص الثقافة وظهور الصناعات الثقافية على أراضيها؛
ات مثل زيادة االستثمار") نتائج("فذت المنظمة الدولية للفرنكوفونية المشروعات المختلفة أو البرامج التي تعتبر كنتائج متوسطة   -

 .ووضع السياسات المؤسسية، خاصة في بوركينا فاسو وساحل العاج والنيجر

 )2012(إعالن كينشاسا 
على مواصلة تطوير سياساتها " من جديد على عزم رؤساء الدول وحكومات الدول التي تتشارك في اللغة الفرنسية  52تؤكد المادة  -

ن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وكذلك دمج الثقافة في سياساتهم التنموية من وصناعاتها الثقافية وفقا لروح اتفاقية اليونسكو بشأ
 .أجل إيجاد ظروف مواتية للتنمية المستدامة

 
 )2014(إعالن داكار 

تنا الوطنية أثر التقنيات الرقمية على البيئة الثقافية وضرورة أخذ ذلك في االعتبار بشأن سياسا"يشير رؤساء الدول والحكومات إلى  -
وفي أنشطة التعاون الخاصة بنا، والمرتبطة بتنفيذ اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والمرتكز على الحياد 

 ).33فقرة " (التكنولوجي
 

 www.francophonie.org: المصادر
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أثناء المناقشات الدولية ذات األثر العالمي مما أتاح الرجوع إلى االتفاقية في  21استندت الدول األطراف أيضا على االتفاقية والمادة 
ويشير إجراء ), 6إلى  3انظر المربعات (االتفاقيات الثقافية ومذكرات التفاهم وكذلك مختلف األدوات مثل إعالنات الشراكة وتنفيذ البرامج 

 .من االتفاقية 21المناقشات أو تعزيزها على أنه يتم تنفيذ المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطقة بالفرنسيةالذي أقرته الجمعية الدولية للدول الن )2011(إعالن كيبك  - 5مربع 
 
تم دعوة رؤساء الدول والحكومات إلى استغالل ثقل االتفاقية في إطار المفاوضات التجارية من أجل التمسك بحقوقهم في اكتساب  -

 ".سياسات وإجراءات الدعم أو الحفاظ عليها لصالح أشكال التعبير الثقافي
 
نة التعليم واالتصال والشؤون الثقافية في الجمعية الدولية للدول الناطقة تهدف خطة العمل التي اعتمدتها لج: النتائج قصيرة األجل -

التعزيز والتنفيذ الملموس لالتفاقية في الدول الناطقة بالفرنسية، : إلى تجسيد كامل االلتزامات التي أبرمت، خاصة ) CECAC(بالفرنسية 
جمهورية الكنغو (قرار بشان متابعة إعالن كيبك كينشاسا , كوفونيةوإعداد حلقات دراسية تدريبية مخصصة للبرلمانيين في الدول الفرن

 .2011يوليو  8 - 5، )الديمقراطية
 
واألخرى في بوركينا فاسو عام  2012إقامة ندوتين إعالميتين، إحداهما في الجابون عام : النتائج المتوسطة في إطار خطة العمل -

وا بدء وتطوير السياسات العامة الجديدة واإلستراتيجيات التي تهدف إلى تنمية الصناعات بهدف تعظيم قدرات البرلمانيين حتى يستطيع 2013
 .14، هنا في المادة 21عالوة على ذلك، تم تنفيذ مواد أخرى من االتفاقية في إطار المادة , الثقافية

 )2012( دكا في الوزاري اإلعالن - 6مربع 
 
 تي لم تنضم بعد لالتفاقية أن يقوموا بالتصديق عليها بسرعة؛يوصي دول منطقة آسيا والمحيط الهادي ال -

 ",تسهيل الحوار بين الدول بشأن السياسات الثقافية لتعزيز وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي"دعو إلى   -

 ".ج المشترك للدخول إلى السوقتشجيع إقامة اتفاقيات اإلنتاج المشترك والتوزيع المشترك بين الدول، وكذلك تسهيل األمر أمام اإلنتا"و -

تهدف إلى التوعية باالتفاقية والترويج لها من أجل زيادة عدد التصديقات في منطقة آسيا والمحيط "): النتائج("النتائج قصيرة األجل  -
 .21و 16ويوجد أيضا مثال بشأن تنفيذ المادتين , الهادئ
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يع أيضا على المستويين اإلقليمي والثنائي حيث استخدمتها الدول األطراف للتأثير على المناقشات من أجل الوصول إلى توق 21تم تنفيذ المادة 
حيث أدت هذه المناقشات إلى اإلشارة إلى االتفاقية في أدواتها ويبرز , عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثقافية وإعالنات وشراكة وبرامج

 .أدناه األمثلة على ذلك 8و 7المربعان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعالنات اللجنة األوروبية - 7مربع 
 
لتشجيع األدوات القائمة بالفعل في مجال الثقافة وخاصة  -) 2012و 2007( عامي والصين األوروبية اللجنةمشتركة بين اإلعالنات ال -

 .االتفاقية
يمثل منصة غير ) 2010أكتوبر (تهدف إلى تنظيم منتدى ثقافي رفيع المستوى بين الدولتين الطرفين في بروكسل : النتائج قصيرة األجل -

 .ادل بين الباحثين الصينيين واألوروبيين من ذوي النفوذمسبوقة تتيح التب
 ".ثقافة"تم تمويل عشرة مشاريع بين االتحاد األوروبي والصين في إطار العمل الخاص لبرنامج : النتائج المتوسطة -

 http://ec.europa.eu/culture/eu-china/index_fr.htmلمزيد من التفاصيل، زوروا 
 
ترغب الدولتين الطرفين في وضع سياسة خاصة بقطاع الثقافة، مرتكزة بصفة أساسية  -) 2009( المكسيكمع اإلعالنات المشتركة  -

 .على أشكال التنوع الثقافي وعلى تطبيق االتفاقية
ممول مليون يورو،  6.8الطرح الرسمي للصندوق الثقافي بين االتحاد األوروبي والمكسيك، بميزانية قدرها : النتائج قصيرة األجل  -

 .بحصص متساوية من االتحاد األوروبي والحكومة المكسيكية

 )2009(بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول شرق أوروبا ومنطقة القوقاز ) EaP(إقامة شراكة شرقية  - 8مربع 
 
  2012، خالل الفترة من EaPالقوقاز تهدف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول شرق أوروبا ومنطقة : النتائج قصيرة األجل   -

 .، إلى جذب االنتباه إلى أهمية االستثمار الثقافي بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية وتشجيع التصديق على االتفاقية2013
 
 - 2011(روبا قامت جميع الدول الشريكة بالتصديق على االتفاقية، وإنشاء برنامج ثقافي للشركة في شرق أو: النتائج المتوسطة -

مليون يورو بهدف مساعدة الدول األطراف في إصالحاتهم السياسية والثقافية على المستوى  12فضال عن تخصيص ميزانية قدرها ) 2015
 .الحكومي وكذلك على الوصول إلى تعزيز القدرات وتحسين المهنية للعاملين في مجال الثقافة في اإلقليم بأكمله

 
شرقية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وأرمينيا وأذربيجان وبيالروسيا جورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا, حيث تعد منتدى ملحوظة: تضم الشراكة ال

للمناقشة في قطاعات التعليم والبحث والشباب والثقافة ووسائل اإلعالم والمعلومات. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى: 
http://www.euroeastculture.eu. 
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 اتفاقيات التجارة الدولية 3-2
 

ويرجع ذلك إلى , طوات لتحديد االتجاهات التي تلوح في األفق بشأن المشهد التجاري الثنائي منذ اعتماد االتفاقيةاتخذت األمانة العامة عدة خ
ضا إلى أهمية تأثير القانون التجاري على قدرة الدول األطراف لتنفيذ السياسات العامة أو إقرارها على السلع والخدمات الثقافية، كما يرجع أي

فضال عن اعتبار العديد من اإلشارات نحو هذا الموضوع في المحافل  2014و 2013لدورات األخيرة في عام مناقشات اللجنة في ا
19Fالدولية

وفيما يلي عرض للنتائج األولية لهذه األبحاث، مقرونة بالنتائج المتحققة حتى اآلن في التقارير السابقة لألمانة العامة والمخصصة , 8
حيث تضع هذه النتائج في اعتبارها المالحظات المقدمة في التقرير الذي , بشأن المعاملة التفضيلية 2014 والتشاور الذي تم عام 21للمادة 

كما أنها مصحوبة بمعلومات واقعية حديثة، تظهر في مربعات، وخاصة أحكام القضاء , نشرته دائرة الرقابة الداخلية بشأن هذه الموضوعات
 .الموجودة في المحافل الدولية

 
 ائج البحث بشأن االتفاقيات التجارية الثنائيةعرض نت

 
حيث شارك , تناول البحث واحد وخمسون اتفاقية ثنائية وإقليمية مبرمة منذ اعتماد االتفاقية بين الدول األطراف الممثلين لجميع مناطق العالم

ي واحد وخمسين اتفاقية مشار إليها، باإلضافة إلى في تنفيذ االتفاقية عدد سبعة وثمانين دولة طرف من إجمالي مائة واثنتين دولة شاركت ف
20Fدول االتحاد األوروبي،

كما قام بعمل واحد وخمسون استمارة فنية عن كل ) أدناه 1انظر الجدول (ولقد حدد البحث سبعة عشر حالة عملية  9
أن هذه الحاالت العملية متاحة للدول األطراف عبر ومن الجدير بالذكر ), انظر القائمة في الملحق أ من هذا التقرير(اتفاقية في طور االنتهاء 

من هذا التقرير ) ب(كما تم تقديم دراسة حالة في المرفق ), www.fr.unesco.org/creativity, (على 21المنصة اإللكترونية للمادة 
ت للتجارة الحرة جنبا إلى جنب مع بروتوكول التعاون الثقافي الذي أبرمه االتحاد األوروبي منذ كمثال، حيث يقوم على تحليل ثالث اتفاقيا

اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية ) 2اتفاقية الشراكة االقتصادية مع دول منتدى الكاريبي، ) 1: ، وهي2005اعتماد االتفاقية في أكتوبر 
 .ويعد اختيار هذه الحالة الفعلية ليس محايدا كما ُتظهر التطورات الموجودة أدناه, ا الوسطىاتفاقية تأسيس الشراكة مع أمريك) 3كوريا، 

 
 )انظر الملحق أ لقائمة الدول المعنية(قائمة بسبعة عشر حالة عملية  - 1جدول 

 
 

 مجموعات االتفاقيات الحالة العملية
 مجموعة االتفاقيات الفرعية

عدد االتفاقيات 
 المنظورة

 مبرمة من قبل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه اتفاقيات
 3 اتفاقيات مصحوبة ببروتوكول تعاون ثقافي 1
 10 اتفاقيات غير مصحوبة ببروتوكول تعاون ثقافي 2
 7 اتفاقيات أبرمتها رابطة التجارة الحرة األوروبية 3
 6 اتفاقيات أبرمتها كندا 4
 5 اتفاقيات أبرمتها الواليات المتحدة 5

 اتفاقيات أبرمتها الدول اآلسيوية
 7 اتفاقيات أبرمتها الصين 6
 2 اتفاقيات أبرمتها جمهورية كوريا 7
 2 )آسيان(اتفاقيات أبرمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا  8
 2 اتفاقيات أبرمتها نيوزيالندا 9
 3 اتفاقيات أبرمتها أستراليا 10

 ةاتفاقيات أبرمتها دول أمريكا الالتيني
 6 اتفاقيات أبرمتها تشيلي 11
 4 اتفاقيات أبرمتها كولومبيا 12
 3 اتفاقيات أبرمتها كوستا ريكا 13
 3 اتفاقيات أبرمتها بنما 14
 7 اتفاقيات أبرمتها بيرو 15
 7 اتفاقيات أبرمتها الدول األفريقية 16
 3 اتفاقيات أبرمتها الدول العربية 17

 
 

, 21و 16ي أثر االتفاقية على محتوى االتفاقيات الثنائية واإلقليمية ويكمن الهدف األساسي في تقييم تنفيذ المادتين يضطلع هذا البحث بالنظر ف
 :ومن أجل الوصول لذلك، تكمن المنهجية المختارة للبحث في معرفة ما إذا كانت االتفاقيات تحتوي على

 
 إشارات إلى االتفاقية؛) 1
 قافية؛معالجة السلع والخدمات الث) 2

                                                 
في االتفاقيات التجارية الثنائية، وقام باألبحاث دكتور في  21و 16بشأن تنفيذ المادتين  2015و 2014امي بناء على طلب األمانة العامة، تم إجراء عمليات البحث في ع  8

 .جيفرمونت، أستاذ بكلية الحقوق جامعة الفال، كما ساعده في األبحاث إي أوتازفيك، طالب دكتوراه في كلية الحقوق جامعة الفال
برمة بواسطة الدول األطراف في االتفاقية مع دول غير أطراف فيها، خاصة االتفاقيات المبرمة مع الواليات المتحدة األمريكية تم النظر في عدد محدود من االتفاقيات الم 9

سبيل المثال، على , االتفاقيةمع األخذ في االعتبار نموذج االتفاقيات التجارية الحرة القائمة وبعض االتفاقيات التي أبرمتها مجموعات من الدول التي ليست طرفا في 
 .، من بين عشرة دول أعضاء في هذه الرابطة، يوجد منهم فقط أربعة دول أطراف في االتفاقية)آسيان(االتفاقيات المبرمة بواسطة رابطة دول جنوب شرق آسيا 

http://www.fr.unesco.org/creativity
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 بنود المعاملة التفضيلية المتعلقة بالسلع والخدمات الثقافية؛) 3
 مركز للتجارة اإللكترونية؛) 4
 .أحكام أخرى متعلقة بالثقافة) 5

 
 عن الواحد وخمسون اتفاقية المستعرضة على النحو التالي :  نتائج  البحث الرئيسيةيتم إتاحة 

 
ومع ثالثة (حاد األوروبي مع جمهورية كوريا، ومع دول منتدى الكاريبي، ومع أمريكا الوسطى تضم سبعة اتفاقيات مبرمة بواسطة االت) 1

باإلضافة إلى اثني عشر آخرون يحتوون على  إشارات صريحة إلى االتفاقيةومع كندا ) جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا(دول من أوروبا الشرقية 
 .ف من هذه االتفاقية، دون اإلشارة إلى ذلك بشكل صريحمفاهيم مرتبطة باألهداف التي تنشدها الدول األطرا

 
في االتفاقيات التجارية الثنائية إلى خمسة طرق، يمكن أن تتكامل فيما بينها، ابتداء من تلك التي  معالجة السلع والخدمات الثقافيةتنقسم ) 2

 :تهاًء باتفاقيات ال تقر بمثل هذه الخصوصيةتحتوي اتفاقاتها على بنود تقدم إقرار بخصوصية السلع والخدمات الثقافية، وان
 

تم إبرام ثالثة منهم بواسطة االتحاد األوروبي، مع جمهورية كوريا، ومع دول منتدى :  بروتوكول تعاون ثقافي اتفاقيات تحتوي على ) أ
توية على إشارات واضحة إلى االتفاقية، وتقر هذه االتفاقيات الثالث، المح, الكاريبي ومع أمريكا الوسطى وأُضيف لهم بروتوكول ثقافي آخر

إال أن االتفاقيات الثالث , 16كما تحتوي على أحكام تهدف بالتحديد إلى تنفيذ المادة , بشكل صريح بخصوصية السلع والخدمات الثقافية
 ).لمعلوماتانظر الملحق ب لمزيد من ا(تستبعد الخدمات السمعية البصرية من مجال التنفيذ في الفصل المخصص للخدمات 

 
تتضمن تسعة عشر اتفاقية فقرة ثقافية، ويتغير مداها وفقا لمحتواها، الذي :  )إعفاء أو استبعاد(فقرة ثقافية  اتفاقيات تحتوي على ) ب

ول ويعني هذا االستبعاد أن تحافظ الد, يتيح استبعاد بعض السلع أو الخدمات الثقافية من مجال التنفيذ في نطاق االتفاقيات المدمجة
على هامش مرونتها من أجل إنشاء سياسات عامة تخص السلع والخدمات الثقافية ولكن يتغير هذا الهامش بشكل كبير وفقا للحماية 

كما يجب اإلشارة إلى , ويتميز هذا النهج بأنه دائم، فعند إدراجه في اتفاقية، نادرا ما يثار الشك حوله بخالف الُنهج األخرى, الممنوحة
حيث : الذي يربط كندا باالتحاد األوروبي ومداه غير المتماثل) AECG(االتفاق االقتصادي والتجاري الشامل ء الثقافي لـتفرد اإلعفا

، بينما يقتصر "الصناعات الثقافية"على وجه التحديد، يغطي اإلعفاء الثقافي الكندي , يتنوع مجال تنفيذه وفقا للطرف الذي يستفيد منه
ومن الجدير بالذكر أن الدول األطراف التي تستخدم نهج إدراج شروط ", الخدمات السمعية البصرية"على  إعفاء االتحاد األوروبي

21Fثقافية هي كندا ونيوزيلندا واالتحاد األوروبي

10. 
 
ن هذا حيث يضم : تحرير الخدمات الثقافية عن طريق قائمة إيجابية من االلتزامات المحددةاتفاقيات تقدم للدول األطراف إمكانية ) ج

النهج مرونة كبيرة للدول في تعديل التزاماتها، سواء أكانت هذه االلتزامات تستهدف الخدمات السمعية البصرية أو الخدمات الثقافية 
فهو يتيح لهم اختيار الخدمات الثقافية التي يرغبون في تعريضها للعبة العرض والطلب، وتلك الخدمات التي يفضلون , األخرى

اتفاقية، منها تلك التي أبرمها االتحاد األوروبي مع بعض  19كما يستخدم هذا النهج إجماليا في , لتزام بالتعهداتحمايتها بعدم اال
جمهورية كوريا، دول منتدى الكاريبي، دول أمريكا الوسطى، بيرو، كولومبيا، جورجيا، (الدول المنفردة أو مجموعة من الدول 

، أو من )شيلي، كوستا ريكا، نيوزيلندا، بيرو، سويسرا(أبرمتها الصين مع شركائها التجاريين ، أو التي )جمهورية مولدوفا، أوكرانيا
قبل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا في اتفاقاتهم المبرمة مع الصين ونيوزيلندا، وكذلك من قبل أعضاء رابطة التجارة الحرة 

 .األوروبية في اتفاقاتهم مع أوكرانيا وأمريكا الوسطى
 
حيث يتيح هذا النهج :  تحرير السلع والخدمات الثقافية عن طريق قائمة سلبية من االلتزاماتاتفاقيات تتيح للدول األطراف إمكانية ) د

كما ينص على ضرورة ذكر جميع , القيام بتحرير سريع للخدمات واستخدام االحتياطي الستبعاد الخدمات الثقافية من االتفاقية
خاصة بالسلع والخدمات الثقافية التي يمكن أن تؤثر على تجارتهم في قائمة بالتحفظات، ومن هنا تأتي السياسات واإلجراءات ال

, اتفاقية 51اتفاقية ثنائية وإقليمية من أصل  22ومن الجدير بالذكر أن هذا النهج كان الُمفضل في , مخاطرة أن يتم نسيان شيء منها
22Fالمتحدة والعديد من دول أمريكا الالتينية وأسترالياكما يستخدم بصفة أساسية في كندا والواليات 

فضال عن االتفاقيات المبرمة , 11
 .بواسطة االتحاد األوروبي مع جورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا، وكذلك االتفاقية المبرمة بين الهند وجمهورية كوريا

 
ويعني هذا النهج أن الدول األطراف في هذه االتفاقيات لم : للسلع والخدمات الثقافية أي وضع خاصاالتفاقيات التي لم تخصص ) هـ

اتفاقية ثنائية وإقليمية ويتعلق  13ويندرج هذا النهج في , تحافظ على حقوقهم في تبني سياسات وتدابير للسلع والخدمات الثقافية
 . باالتفاقات التي تشمل الدول األفريقية، كذلك كوبا ومصر والسلفادور والهند

 
 
المتعلق�ة بالس�لع والخ�دمات الثقافي�ة  لمعاملة التفضيليةخمسة اتفاقيات ثنائية تشمل في اإلجمال خمسين دولة طرف, على بنود منح  ) تحتوي3

ا لصالح الدول النامية: ثالثة اتفاقيات مبرمة بواسطة االتحاد األوروبي مع جمهورية كوريا ودول منتدى الكاريبي ودول أمريكا الوس�طى، كم�
يات ملحق بها بروتوكول ثقافي ينص على منح الدول األطراف بعضهم البعض المعاملة التفض�يلية لس�لعهم وخ�دماتهم الثقافي�ة بش�كل أن االتفاق

 .متبادل
 

                                                 
ألردن، بنما، هندوراس، جمهورية كوريا، جورجيا، أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، بيرو، كولومبيا، ا: يخص هذا النهج أيضا الدول األطراف التالية 10

 .جمهورية مولدوفا، أوكرانيا
 .أعضاء رابطة التجارة الحرة األوروبية، بيرو، كولومبيا، األردن، بنما، هندوراس، جمهورية كوريا، ُعمان: يخص هذا النهج أيضا الدول األطراف التالية 11
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ر ويختلف المحتوى والقوة اإللزامية لهذه البنود بشكل كبي ,بالتجارة اإللكترونيةتحتوي ثمانية وعشرين اتفاقية على بند أو عدة بنود متعلقة  )4
عدة اتفاقيات تحتوي على بنود غير ُملزمة تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع ) 1: من اتفاقية إلى أخرى، حيث يوجد ثالث مستويات من االلتزام

عدد أقل من االتفاقيات يحتوي على بنود متعلقة بعدم ف�رض ) 2التعاون بين الدول األطراف بشأن موضوعات لها صلة بالتجارة اإللكترونية؛ 
بعض االتفاقيات تحت�وي عل�ى بن�ود مرتبط�ة بتطبي�ق المعامل�ة الوطني�ة ومعالج�ة ) 3جمركية على المنتجات التي يتم تسليمها إلكترونيا؛ رسوم 

 . الدولة األكثر رعاية لنفس هذه المنتجات
 
ري�ة، حي�ث يض�م م�ا يق�رب م�ن نص�ف : على بند أو عدة بنود متعلقة بالملكي�ة الفك لجوانب ثقافية أخرىتحتوي بعض االتفاقيات التي تتناو) 5

وغالب�ا م�ا االتفاقيات الثنائية واإلقليمية ممن تم نظرهم في إطار هذا البحث إشارات إلى أشخاص ينتمون إلى األقلي�ات وس�كان البل�د األص�ليين,
وتوج�د مث�ل , ت البش�ريةتتخذ هذه اإلشارات شكل تحفظات تهدف إلى حماية حق الدول األطراف في اتخاذ اإلجراءات لصالح هذه المجموع�ا
ش�يلي، كولومبي�ا، كوس�تا (هذه اإلشارات عامة في االتفاقيات المبرمة بمعرفة كندا والواليات المتح�دة األمريكي�ة وبع�ض دول أمريك�ا الالتيني�ة 

 . ، والصين وأستراليا)ريكا، هندوراس، بنما، بيرو
 

 :للبحثالنتائج األولية 
وتعزيز النهج الذي وضعه االتحاد األوروبي والُمرفق , 21و 16قليمية تضمن التنفيذ المشترك للمادتين إبرام خمسة اتفاقيات تجارية ثنائية إ

حيث تم التوصل إلى بروتوكول تعاون ثقافي في ثالث اتفاقيات مستعرضة من إجمالي واحد وخمسون ممن تم اعتمادهم , بهذه االتفاقيات
23Fدولة طرف في االتفاقية 44وتخص 

ه االتفاقيات الثالث فقط إشارات مرجعية صريحة إلى االتفاقية وتخصص وضع خاص كما تدمج هذ, 12
ت لبعض الخدمات الثقافية وتقوم بالتحرير عن طريق قائمة إيجابية من االلتزامات كما تنص على المعاملة التفضيلية الخاصة بالسلع والخدما

يحتوي النهج الذي وضعته جمهورية كوريا وتنتمي إليه االتفاقيتين يحتوي , طرافالثقافية وللفنانين والعاملين في مجال الثقافة من الدول األ
على سبيل , على بنود متعلقة بالتعاون المتبادل الذي يمنح بصفة خاصة المعاملة التفضيلية للفائدة المتبادلة للدول األطراف، أي أستراليا والهند

إبرام اتفاقية لإلنتاج السمعي البصري المشترك، وكذلك منح المعاملة التفضيلية بشأن المثال، تنص االتفاقية مع الهند على التفاوض بشأن 
وبهذا الشكل سيتم النظر ألعمال اإلنتاج , أعمال اإلنتاج المشترك بواسطة الدول األطراف والمتوافقة مع اتفاقية اإلنتاج المشترك المحتملة

 .ايا المختلفةالمشترك على أنها أعمال وطنية يمكن أن تتمتع بالمز
 

، الذي يوجد بصفة عامة في بنود االتفاقية وليس في الملحق، والذي تم اعتماده في ثلث االتفاقيات )اإلعفاء أو االستثناء(يظل البند الثقافي 
غير أن هذا , ةاتفاقية، يظل أسلوبا مستخدما للحفاظ على هامش المناورة وسلطة تدخل الدول فيما يخص المسائل الثقافي 19المنظورة، أي 

وفي الواقع، إن اإلعفاء الخاص , حيث يكون هامش المناورة للدول محدودا كلما كان مجال تدخله محدودا, البند يمكن أن يكون ذو مدى متغير
تقليدية فقط أو بالسلع والخدمات الثقافية سواء التقليدية أو الرقمية سيكون له مدى كبير جدا خالفا لإلعفاء الذي يستهدف السلع والخدمات ال

على سبيل المثال، يغطي اإلعفاء الثقافي المدمج في االتفاقيات المبرمة بواسطة نيوزيلندا , اإلعفاء الذي يستهدف الخدمات السمعية البصرية
معاملة التفضيلية للسلع عالوة على ذلك، ال يكفي اإلعفاء الثقافي وحده لتقديم ال, ليس فقط السلع والخدمات الثقافية لكن أيضا المنتجات الرقمية

 . والخدمات الثقافية، أو للفنانين والعاملين في المجال الثقافي في الدول النامية
 

وُيظهر البحث محدودية , في القطاعات الثقافية) بقوائم إيجابية أو سلبية(في نهاية األمر، من الصعب تقييم أثر االتفاقية على تكوين االلتزامات 
لس��لع والخ��دمات الثقافي��ة عن��دما تش��مل االتفاقي��ة اإلعف��اء الثق��افي، بخ��الف بع��ض الح��االت االس��تثنائية، حي��ث تس��تهدف االلتزام��ات بتحري��ر ا

عن�د ع�دم ت�وافر اإلعف�اء، , عالوة على ذل�ك، تت�وافر ع�دة س�يناريوهات, االلتزامات عادة السلع أو الخدمات الثقافية غير المستهدفة في اإلعفاء
وهذا هو الح�ال ف�ي العدي�د , ختيار تجاهل كل االعتبارات المتعلقة بالثقافة وتحرير تجارة السلع والخدمات الثقافيةحيث يمكن للدول األطراف ا

وعلى العكس من ذل�ك، تتج�ه بع�ض , من االتفاقيات المنظورة، خاصة االتفاقيات المبرمة بواسطة الدول األفريقية والدول العربية وكذلك الهند
 .وهو ما يظهر من االتفاقيات المبرمة بواسطة عدة دول في أمريكا الالتينية, تها في موضوع الثقافة بشكل كبيرالدول إلى تحديد التزاما

 
بشأن توسيع تحليل نطاق االتفاقيات التجارية  2014اتاحت هذه األبحاث، التي ُتعد مواصلة للعمل الذي بدأ منذ عام وقُدم للجنة في ديسمبر 

إشارات مرجعية  2014حيث ُتدِرج من بين ثالث اتفاقيات تم إحصاءها عام : ت جمع البيانات والمعلومات الُمشجِعةالثنائية واإلقليمية، اتاح
ومن الجدير بالذكر , بنود المعاملة التفضيلية، عالوة على اتفاقيتين آخرتين أيضا 2015صريحة إلى االتفاقية، وتتضمن سبع اتفاقيات في عام 

وُتظهر مواصلة هذه , بشكل أفضل فضال عن الوصول إلى تحليل واقعي للمواقع 21و 16يح تقييم تنفيذ المادتين أن مواصلة هذه األبحاث يت
لذا من الضروري القيام بالمتابعة المنتظمة من أجل تحديد أثر , األبحاث على وجه الخصوص أن متابعة هاتين المادتين يعد عمل طويل األمد

إلى أن تنوع التعبير الثقافي قد إُدرج في األجندة التجارية الدولية (...) يبدو  «ذي نشرته دائرة الرقابة الداخلية كما يشير التقرير ال, هذه البنود
قدرة  «يشير التقرير أيضا إلى أن  و»,  )2ص ( وتم وضعه في االعتبار عند التفاوض بشأن عدد من االتفاقيات التجارية الثنائية واإلقليمية

ومن الجدير بالذكر أن هذه , 2005لى التأثير في بقية المفاوضات التجارية تعد بمثابة حجر األساس في فعالية اتفاقية عام الجوانب الثقافية ع
السنوات األخيرة أتاحت مالحظة، من جهة، كيف أن بعض الدول قد نجحت في إدراج مبادئ تنوع أشكال التعبير الثقافي في أجندة التجارة 

جهة أخرى، تثير المفاوضات الحديثة الثنائية والمتعددة األطراف، ومنها المفاوضات الجارية بشأن الشراكة عبر  الدولية؛ ورغم ذلك فمن
بعض ) TTIP(والشراكة عبر المحيط األطلنطي بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة في التجارة واالستثمار ) TPP(المحيط الهادي 

نوع أشكال التعبير الثقافي والتأثيرات المحتملة لالتفاقيات متعددة األطراف واإلقليمية بشأن السياسات الشكوك في قوة االلتزامات لصالح ت
 .» )79. فقرة( واإلستراتيجيات الوطنية

 
 
 

                                                 
أنتيغو وباربودا، جزر الباهاما، بربادوس، بليز، (دولة طرف  15في منتدى الكاريبي األطراف في االتفاقية من أصل  10الـ، والدول 27االتحاد األوروبي وأعضائه الـ  12

دول  6و) نام، ترينداد وتوباغوالدومينيك، جمهورية الدومينيكان، جرينادا، غيانا، هاييتي، جامايكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سوري
 ).كوستا ريكا، السلفادور، جواتيماال، هندوراس، نيكاراجوا، بنما(من أمريكا الوسطى المعنية 
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 مساهمة النظام القانوني في مجال التجارة
 

رت حتى الوقت الراهن ضرورية جدا حيث تعطي صورة بالتوازي مع األطر القانونية لالتفاقيات التجارية، تعد القرارات القضائية التي صد
، تم رفع قضيتين، واحدة في إطار قانون منظمة التجارة العالمية، والثانية في 2009ففي عام , عامة عن تفسير االتفاقية في قاعات المحاكم

ُتظِهر هذه القضايا ), 10و  9انظر المربعين (ة إطار قانون االتحاد األوروبي، وتشهد القضيتان بالطبيعة المزدوجة للسلع والخدمات الثقافي
اري، في الطريقة التي استطاعت بها االتفاقية التأثير على المناقشات السياسية بشأن الوضع القانوني للسلع والخدمات الثقافية في القانون التج

في سياق قانون مجموعة الدول األوروبية، هناك  وفي المقابل،, هذه الحالة على المستوى متعدد األطراف وعلى مستوى االتحاد األوروبي
في مجال الضرائب والكتاب اإللكتروني لم يذكرا االتفاقية في أحاكمهما  2015حكمين من محكمة العدل في االتحاد األوروبي صدرا عام 

 ).11انظر مربع (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلجراءات التي تؤثر على حقوق التسويق وخدمات التوزيع لبعض اإلصدارات وبعض منتجات الترفيه  -منظمة التجارة العالمية، الصين  -9مربع 
)2009السمعي البصري (  

 
). 108 -4، فقرة  WT/DS363/R( ة قامت الصين، خالل المشاورات السابقة، بطرح اتفاقية لتبرير إجراءاتها المتعلقة بالخدمات السمعية البصري
ومع ذلك يُقر الفريق بالطبيعة الفريدة للسلع , غير أنه، لم يتم ذكر االتفاقية في إطار التحليل القانوني الذي يقوم به فريق المحلفين وهيئة تسوية النزاعات

وتعد هذه السلع " السلع الثقافية"المنتجات السمعية البصرية النهائية باسم تم االتفاق على تسمية مواد القراءة والمنشورات اإللكترونية و: " (...)  الثقافية:
 ).7751، فقرة  WT/DS363/R(...)" (منتجات ذات طبيعة فريدة "
 

يث لم تعلق ح) إحراز التقدم منذ القضية األخيرة التي كانت تخص السلع والخدمات الثقافية (قضية الدوريات بين كندا والواليات المتحدة األمريكية) 1
) هذه هي المرة األولى في قانون منظمة التجارة العالمية منذ إقرار 2الهيئات القضائية لمنظمة التجارة العالمية أهمية إال على القيمة التجارية لهذه األخيرة؛ 

 لبصرية.االتفاقية التي يشير فيها قضاء منظمة التجارة العالمية إلى القيمة غير التجارية للخدمات السمعية وا
 

اإلجراءات التي تؤثر على حقوق التسويق وخدمات التوزيع لبعض اإلصدارات وبعض منتجات الترفيه السمعي البصري،  -) OMCمنظمة التجارة العالمية (
WT/DS363/R و  2009، الثاني عشر من أغسطسWT/DS363/AB/R 2009، الحادي والعشرين من ديسمبر. 

 )2009(عام  UTECAتحاد األوروبي، حكم محكمة العدل في اال - 10مربع 
 

ل فيما يخص قضاء المجتمع المدني، يكفي هدف الدولة العضو في الترويج للغة، وليس من الضروري أن يكون مصحوبا بمعايير ثقافية أخرى من أج
مة المجتمع المحلي على الصلة الوثيقة بين ولدعم حجتها، تستند محك), 33، فقرة C-222/07(تبرير التقيد بإحدى الحريات األساسية في المعاهدة 

 ".التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من التنوع الثقافي"اللغة والثقافة مع اإلشارة إلى االتفاقية والتي تشير الديباجة فيها إلى أن 
 

اقية يعكس التزامهم في اعتبار هذه االتفاقية كجزء حقيقة أن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أطراف في االتف) 1: يوضح هذا الحكم تنفيذ االتفاقية
وضع االتفاقية بعين االعتبار ُيظهر االلتزامات المبرمة ويوجب على قضاء ) 2من تفسير وتطبيق المعاهدات األخرى، ال سيما المعاهدة األوروبية؛ 

 .و مع أحد الحريات األساسية التي ضمنتها المعاهدةالمجتمع المحلي اعتبار الجوانب الثقافية عندما تتعارض إجراءات اتخذتها دولة عض
 

 .C-222/07،  2009)، الخامس من مارس عام UTECAقضية اتحاد التليفزيونات التجارية ( -المصدر: محكمة العدل في االتحاد األوروبي 
راعاة الجوانب الثقافية في عمله بموجب أحكام أخرى من المعاهدات، ) من معاهدة عمل االتحاد األوروبي إلى أنه "يتعين على االتحاد م4( 167ملحوظة: تشير المادة 

 من أجل مراعاة تنوع ثقافاته وتعزيز التنوع".
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حاالت قانونية تم فيها استخدام االتفاقية لدعم  2012ما ورد في التقارير الدورية كل أربع سنوات المقدمة من الدول األطراف منذ عام ك

وتنطوي هذه الحاالت على مساعدات الدولة من الدول األعضاء في , شرعية اإلجراءات المتعلقة بالسلع والخدمات الثقافية في مجال المنافسة
عظيم األثر إلحداث تغيير في االتفاقية هنا كان لها ومن الجدير بالذكر أن , د األوروبي التي تمنحها لهم على السلع والخدمات الثقافيةاالتحا

 الطريقة التي تم بها تعديل 12وفي الواقع، توضح الحاالت القانونية المقدمة في المربع , السياسات العامة الخاصة بالسلع والخدمات الثقافية
 .أو تبني السياسة العامة المخصصة لألفالم أو للنشر أو أللعاب الفيديو والموسيقى

 )2015(محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي، األنظمة الضريبية والكتب الرقمية أو اإللكترونية  - 11مربع 
 

سا ولوكسمبورج، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة المخفضة على الكتب الرقمية أو عندما قدمت اللجنة األوروبية طعنا بسبب إخالل فرن
قانون االتحاد  اإللكترونية، لم تستطيع هيئة القضاء التي تنظر القضية وفقا لقانون االتحاد األوروبي أن تثبت المخالفة على هاتين الدولتين في تطبيق

 .األوروبي
 

ضمن تشريعاتهما الوطنية، % 3وفرضت لوكسمبورج ضريبة قيمة مضافة قدرها % 5.5بة قيمة مضافة قدره عندما فرضت فرنسا معدل ضري
نصوص  على الكتب اإللكترونية أو الرقمية، على غرار األحكام الضريبية الواجبة التطبيق على الكتب المطبوعة على ورق في هاتين الدولتين، وهي

اإلجراءات المتخذة بدت مخالفة لتعليمات ضريبة القيمة المضافة وهذه التعليمات تمثل إطار ضريبي قانوني  موافقة لقانون االتحاد األوروبي، فإن
 .داخل االتحاد األوروبي

 
الخدمات المقدمة عن طريق الوسائل "توريد الكتب، بشأن الوسائل المادية لدعم "يتيح هذا اإلطار تطبيق معدل ضريبة قيمة مضافة مخفضة على 

ولقد تم اعتبار شراء كتاب إلكتروني يتمتع بنسبة ُمخفضة من ضريبة القيمة المضافة على أنه بمثابة خدمة إلكترونية مقدمة، إال أن ", ونيةاإللكتر
 وبناء, غير متوفر مع عرض شراء الكتاب وبالتالي ينفصل عن العرض) الحاسوب، الجهاز اللوحي، الهاتف المحمول(الدعم المادي الالزم لقراءته 

 .عليه، فالكتب الرقمية التي يتم توريدها عن طريق الوسائل اإللكترونية، ال يجوز أن تتمتع بنسبة ُمخفضة من ضريبة القيمة الُمضافة
 

قضية اللجنة ؛ 2015مارس  5، بتاريخ C-502/13قضية اللجنة األوروبية ضد الدوق الكبير في لوكسمبورج،  -المصادر: محكمة العدل التابعة الالتحاد األوروبي 
، 2006نوفمبر  28من المجلس، بتاريخ  CE/2006/112. انظر أيضا تعليمات 2015مارس  5، بتاريخ C-479/13األوروبية ضد الجمهورية الفرنسية 

 2010ديسمبر  7من المجلس بتاريخ  UE/2010/88) كما عدلتها تعليمات 1، ص JOUE ،L 347المتعلقة بنظام الرسوم المشتركة على القيمة المضافة (
)JOUE ،L326 والتي يطلق عليها "تعليمات ضريبة القيمة المضافة".1، ص ،( 
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 حاالت قانونية أدت إلى تبني السياسات العامة التي تخص األفالم أو النشر أو ألعاب الفيديو والموسيقى استنادا إلى االتفاقية - 12مربع 
 

الذي يهدف إلى دعم إنتاج األفالم الروائية والوثائقية مع المحتوى ) 2012-2010" (م النمساويبرنامج دعم الفيل"اعتمدت النمسا مقياسا وطنيا  -
 حالة رقم, ووافقت اللجنة األوروبية على اإلجراء مستندًة على قانون االتحاد األوروبي وعلى االتفاقية, الثقافي النمساوي واألوروبي

 N 96/2010 -  ،النمساAustrian film support scheme ")برنامج دعم الفيلم النمساوي.(" 

في إيطاليا إلى مساندة إنتاج األعمال السينمائية السمعية البصرية والتي يمكن أن تساهم بطريقة " نظام دعم السينما اإلقليمية في الزيو"هدف   -
ة أن تعزيز الثقافة وتنوع أشكال التعبير الثقافي هو أمر معترف به ولقد ذكرت اللجن, فعالة في تنمية الموارد الثقافية وخاصة الهوية اإلقليمية إلقليم الزيو

 Lazio regional film supportإيطاليا،  -) SA.34030 )2012/Nحالة , في المعاهدة واالتفاقية وخلصت إلى أن اإلجراء كان متوافقا مع االتفاقية
scheme, para ،")28فقرة ") نظام دعم السينما اإلقليمية في الزيو. 

) حيث يهدف إلى إيجاد ظروف مواتية إلنتاج أفالم 2018 - 2013اتخذت ليتوانيا إجراء يخص الضرائب يسمى "التحفيز الضريبي ألفالم ليتوانيا"، (
 ةفي ليتوانيا وجذب منتجي األفالم إليها, واستندت اللجنة مرة أخرى على قانون االتحاد األوروبي واالتفاقية إلقرار صحة اإلجراء, حال

 SA.35227 (2012/N  (-  ،ليتوانياLithuanian film tax incentive  40("التحفيز الضريبي ألفالم ليتوانيا"), فقرة. 

) واإلسبانية Euskeraأدخلت إسبانيا "مساعدة لنشر األدب في إقليم الباسك" يهدف إلى إعطاء دفعه إلنتاج منشورات أدبية بلغة إقليم الباسك ( - -
)Castillan (,حالة  ودعم اإلبداع والترجمة أو التكييف مع الروايات والشعر واأللعاب وكتب األطفالSA.34168 (2012/N (-  ،إسبانيا

Publishing aid for literature in the Basque country – amendment  28(مساعدة لنشر األدب في إقليم الباسك"), فقرة. 

 ولة لقطاعات الرقص والموسيقى والشعر، وأقرتها للجنة بموجب المعاهدة واالتفاقية, حالة علنت إسبانيا عن مساعدة تمنحها الد  -
 SA.32144 (N 2011 (-  ،إسبانياState aid to dance, music and poetry .(مساعدة الدولة لقطاعات الرقص والموسيقى والشعر) 

ومن أهم أهدافه تشجيع إنشاء شبكات ثقافية ) 2016 - 2011" (الوسائط الجديدة مساعدة للمشاريع التي تخص"أما فرنسا فقد أقرت إجراء يخص منح 
 حالة. جديدة ووسائط رقمية للنشر في فرنسا وأوروبا من جهة، ومن جهة أخرى، تشجيع التنوع الثقافي على هذه الوسائط

C 47/2006 )ex N 648/2005 (- .فرنسا، اعتماد ضريبي لعمل ألعاب الفيديو 



CE/15/5.CP/ 11 – 20ة صفح 
 مرفق

 
 والتنمية الثقافة 3-3
 

دول األطراف في وفي هذا السياق، تقوم ال, يعد نهج تعزيز الثقافة والتنمية محور اهتمام وتفكير واسع خالل السنوات األخيرة على مستوى العالم
 .13ك المربع االتفاقية بالترويج ألهداف ومبادئ االتفاقية لدى الجهات القانونية التابعة لألمم المتحدة المتعلقة بالثقافة والتنمية، كما يوضح ذل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في  2014ات التي جرت حول هذا الموضوع في عام أثرت االتفاقية على النقاشات السياسية وكانت مرجعا في مرات عديدة أثناء المناقش
المية المحافل الدولية األخرى خالل النقاشات التي أدت إلى تبني هذه القرارات، وكان ذلك هو الوضع أثناء المرحلة الثانية من المشاورات الع

من أجل التنمية، أو في إطار النقاش الثاني  وقادتها مجموعة األمم المتحدة 2014التي جرت في عام " الثقافة والتنمية"الخاصة بموضوع 
، الذي نظمه رئيس الجمعية العمومية، "2015الثقافة والتنمية المستدامة في برنامج التنمية لما بعد عام "عالي المستوى حول موضوع 
 .2014بالشراكة مع اليونسكو، في مايو 

 
إقرار سياسات عامة ُمجِددة تتيح إدماج الثقافة في سياسات وبرامج التنمية  يتم النظر لالتفاقية على أنها وسيلة هامة يمكن أن تؤدي إلى

كما , ولقد قامت بعض الدول األطراف بالعمل فعال وأعدوا سياسات عامة توفر الشروط الالزمة لهذا الدمج, المستدامة على كافة المستويات
صراحة االتفاقية ويعطي أمثلة لسياسات جديدة  2014لألمم المتحدة في عام  يذكر التقرير الذي أحاله األمين العام إلى دورة الجمعية العامة

، الكنغو، اإلكوادور، فرنسا، المجر، جمهورية )حكومة إقليم كيبك(قامت كال من بلغاريا، كندا "على سبيل المثال، , أعتمدتها الدول األطراف
وإستراتيجيات التنمية، مع األخذ في االعتبار بشكل خاص العالقات بين الثقافة  التشيك وجمهورية تنزانيا الموحدة بإدماج الثقافة في سياساتهم

وتوضح المعلومات الواردة في التقارير الدورية من الدول األطراف أيضا الطريقة التي أثرت بها االتفاقية على بعض , 24F13"والتنمية المستدامة
25Fشات المتعلقة بالثقافة والتنميةالسياسات وأدت إلى اعتماد إجراءات أو كانت في قلب المناق

14. 
 

 أتاحت كل هذه المبادرات التي انطلقت من قبل الدول األطراف في السنوات األخيرة إثراء النقاشات لتحديد المساهمة الثقافية في التنمية
ز المكانة المتميزة التي وصلت المستدامة وفهمها بشكال أفضل، حيث ساهم االعتراف بالطبيعة المزدوجة للسلع والخدمات الثقافية في تعزي

عاما محوريا وحاسما, محوريا, حيث أتاحت مساهمة الثقافة في تنمية نهج قوي وُمقنِع لضمان  2015إليها الصناعات الثقافية, ويعد عام 
ة هامة للتأثير بسبب أهمية ,  وحاسًما بالنسبة لالتفاقية، ألنها ستظهر كأدا2015اندماجه الضمني في أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 

 الصناعات الثقافية في العملية. 
 

                                                 
 .17، فقرة 2014، يوليو A/69/216ملحوظة األمين العام، الجمعية العمومية، األمم المتحدة،  13
، التقارير الدورية كل 71إلى  53، فقرة  CE/12/6.IGC/4كل أربع سنوات، وثيقة  تلخيص تحليلي إستراتيجي موجه نحو عمل التقارير الدورية: انظر في هذا الصدد 14

تقارير جديدة وملخص تحليلي، وثيقة : ، التقارير الدورية كل أربع سنوات38إلى  23فقرة  CE/13/7.IGC/5تقارير جديدة وملخص تحليلي، وثيقة : أربع سنوات
CE/14/8.IGC/7a  23إلى  17فقرة. 

 )2014 - 2010(نقاشات األمم المتحدة حول موضوع الثقافة والتنمية  - 13مربع 
 

بشأن الثقافة والتنمية للمساهمة في النهوض  2014و 2013و 2011و 2010أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة أربع قرارات في أعوام 
 .بالفكر حول تأثير الثقافة سواء على المستوى الوطني أو المستوى اإلقليمي

 
التشجيع الفعال على إنشاء أسواق محلية للسلع "الدول بصفة خاصة إلى ) 2011" (الثقافة والتنمية" 66/208من القرار رقم ) د 3تدعو الفقرة 

لمتنامي ع اوالخدمات الثقافية وتسهيل الدخول الفعلي والقانوني لهذه السلع والخدمات الثقافية إلى األسواق الدولية، مع األخذ في االعتبار التنو
بير لإلنتاج واالستهالك الثقافي، وبالنسبة للدول األطراف في االتفاقية ضرورة اعتبار نصوص االتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التع

 ).2010والمعنون بـ "الثقافة والتنمية" ( 65/166(د) من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  2انظر أيضا المادة  ",الثقافي
 

تم تداول نهج دعم االتفاقية أثناء النقاش الذي تم على مستوى عال وتعلق بموضوع الثقافة والتنمية المستدامة، داخل ) 1:  نتائج على المدى القصير
تفاقية أثناء ، حيث استند ممثلو المنظمات الحكومية وممثلو الدول على المستوى الوزاري، على اال2013الجمعية العامة لألمم المتحدة في يونيو 

 :انظر, مناقشاتهم مشيرين بصفة خاصة إلى أهميتها بالنسبة للتنمية االقتصادية وقوة الصناعات الثقافية واإلبداعية في هذه العملية
http://csonet.org/?page=view&nr=191&type=13&menu=14. 

 
العلوم والتكنولوجيا ) "ECOSOC(االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  تم أيضا إلقاء الضوء على االتفاقية أثناء االجتماع الوزاري للمجلس) 2

 . في جنيف 2013، الذي تم عقده في يوليو "والتجديد وقوة الثقافة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية
 

 العمومية الجمعية ؛2010 ديسمبر 20 والستين، التاسعة العامة الجلسة ،65/166 رارق والتنمية، الثقافة ،)AGNU( المتحدة لألمم العمومية الجمعية: المصادر
 قرار والتنمية، الثقافة المتحدة، لألمم العمومية الجمعية ؛2011 ديسمبر 22 والستين، السادسة العامة الجلسة ،66/208 قرار والتنمية، الثقافة المتحدة، لألمم
 19 بتاريخ السبعون العامة الجلسة ،69/230 قرار والتنمية، الثقافة المتحدة، لألمم العمومية الجمعية ؛2013 ديسمبر لستين،وا التاسعة العامة الجلسة ،68/223

 ستدامةالم التنمية تعزيز أجل من الثقافة، وإمكانيات واالبتكار، والتكنولوجيا العلوم" بشأن العام األمين تقرير واالجتماعي، االقتصادي المجلس ؛2014 ديسمبر
 .م 2013 يوليو 26-01 جنيف، الوزاري، السنوي االستعراض, 2013 لعام" لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق
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 سنوات، الدروس األولى 10وأثرهما: بعد مرور  21و 16تنفيذ المادتين  -4
 

ات التي يقومون بها على يعد تنسيق الدول األطراف في المحافل الدولية األخرى أمرا أساسيا من أجل تنفيذ االتفاقية تماما مثل التشاور
ويقدم  المستوى اإلقليمي, حيث يجب أن يكون هذا التنفيذ مرتبطا بالتطبيق الخاص باإلجراءات والسياسات العامة المتعلقة بالمعاملة التفضيلية,

 سنوات على اعتمادهما.  10المالحظات والنتائج األولية بشأن تنفيذ هذين البندين وأثرهما بعد مرور  21و 16هذا التقرير حول المادتين 
 

  ،أثرت االتفاقية بالفعل على السياسات العامة الخاصة بالسلع والخدمات الثقافية, حيث خصصت الدول األطراف دعم االتفاقية
، سواء من خالل مراجعة السياسات العامة أو اعتمادها لتنفيذ هذه األحكام على الصعيد الوطني, هل 21و 16بموجب المادتين 

 ؟ ا األثر النتيجة المنشودةحقق هذ
 

  تشير النتائج المحققة في مجال التعاون الدولي والتطور الذي يتشكل بشأن مسألة تأشيرات السفر وانتقال فناني الدول النامية، مقترنا
أولى تم اجتيازها باتفاقيات اإلنتاج المشترك السينمائي والسمعي البصري التي تتزايد أن هذه النتائج على المدى القريب هي مرحلة 

 وسيتم الشعور بأثرها في المستقبل.
 

  في اعتبارها، منها ثالث  21و 16ومن الجدير بالذكر أن هناك خمسة اتفاقيات ثقافية تجارية في قطاع التجارة قد وضعت المادتين
لتجارية الثنائية الوسائل القانونية اتفاقيات من خالل وسيلة جديدة (البرتوكول الثقافي), حيث تستخدم الدول األطراف في عالقاتهم ا

الموجودة (البنود والتحفظات الثقافية وااللتزامات عن طريق القوائم اإليجابية أو السلبية), أما فيما يخص الفقه القانوني، فهو ال 
 يزال في بدايته, وُتظهر هذه النتائج فرًصا وتحديات مرتبطة بتنفيذ هاتين المادتين في المحافل الدولية.

 
  فيما يخص الثقافة والتنمية، قامت الدول األطراف بتعديل أو اعتماد سياسات جديدة ترتكز على االتفاقية، مما يضعها في محور

, وُتظهر هذه النتائج على 2015العملية التي تستهدف إدراج الثقافة في أجندة األمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة لما بعد عام 
 في مجال التنمية يثير جدال أقل ويتيح بلوغ الهدف المنشود. 21نفيذ المادة المدى القريب أن ت

 
 : منها على وجه الخصوص 21و 16ويمكن استخالص دروس أخرى بشأن بالتحديات الخاصة بتنفيذ المادتين 

 
  تكزان على عملية بطيئة ال يمكن اللتان تر 21و 16االعتماد الحديث لالتفاقية والتنفيذ المنتظر لبنودها يقيد تقييم وأثر المادتين

 مالحظة أثرها إال على المدى الطويل ويتضمن تغييرات كبيرة في النظام المؤسسي أو القيادة.
 

 )2014 - 2008( 21و 16إسهام المجتمع المدني في تنفيذ المادتين  - 14مربع 
 

 2008نوفمبر  8إلى  5تعبير الثقافي، باهيا، البرازيل، تضغط القرارات التي اعتمدها االجتماع السنوي للجمعية العمومية من أجل تنوع أشكال ال
أخرى  "على اللجنة الحكومية الدولية للتصدي لمسألة تعزيز مبادئ وأهداف االتفاقية في المحافل الدولية األخرى من أجل إقامة إجراءات وآليات

 هـ)". 23.6للمشاورة كما محدد في أمر تكليفها في المادة 
 

إلى "التأكد من  2008فية التابعة لعشرة دول أعضاء في منطقة الكومنولث الكاريبي المنعقد في مدينة بورت أسبانيا عام دعت المنظمات الثقا
، مع توافق أعمالهم، والتصديق ليس على االتفاقية فقط لكن العمل على احترام ومالحظة مبادئها وأهدافها في المنتديات األخرى، خاصة الدولية

تحرير في المفاوضات التجارية التي قد تقلل من حقهم تطبيق السياسات الثقافية واإلجراءات األخرى لدعم قطاعهم الثقافي تجنب التزامات ال
 ».  الوطني

 
من  اللقاء الثالث للتحالفات والمنظمات العاملة في مجال الثقافة من الدول األعضاء في منظمة الفرنكوفونية ووفود التحالفات الوطنية -إعالن كيبك 

, 2008أكتوبر  13إلى  11دولة أعضاء في الفرنكوفونية، كيبك،  16أجل تنوع أشكال التعبير الثقافي والمنظمات العاملة في مجال الثقافة من 
 بشكل صريح في اإلعالن. 21و 16حيث تم ذكر المادتين 

 
ومن هذه االقتراحات ذالك الذي  2010مايو  21و 19نتلایر األمريكتين، مو U40تنوع االقتراحات من أجل تنوع أشكال التعبير الثقافي، لقاء 

في المحافل الدولية األخرى من أجل تطبيقها الفعلي وعدم التنازل عن الحق السيادي  2005يشير إلى "أهمية تعزيز مبادئ وأهداف االتفاقية لعام 
 ».للدول في تنفيذ السياسات الثقافية

 
في  2011المستدامة"، الذي نظمه التحالف السويسري من أجل تنوع أشكال التعبير الثقافي في أغسطس من أجل التنمية  -" التنوع الثقافي  

من االتفاقية (بشان المعاملة التفضيلية للدول النامية) على "أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لدى هيئات  16زيورخ: أكدت النقاشات الخاصة بالمادة 
 لطات الهجرة والعمل في سويسرا".التمثيل السويسري في الخارج ولدى س

 
معهد الدراسات الدولية العليا  -التي اشتركت في تنظيمها الدائرة األوروبية (كلية الحقوق  -وجهات النظر المختلفة حول القانون الدولي للثقافة 

)HEI(() الشبكة الدولية للقانونيين من أجل تنوع أشكال التعبير الثقافي ،RIJDECكما تم 2012أكتوبر  12 - 11ة الفال ) وغيرهم، جامع :
 ».تخصيص اجتماع مائدة مستديرة خصيصا "للعالقات مع الصكوك القانونية الدولية األخرى
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  يمكن أن يمثل تعدد االتفاقيات التجارية الثنائية خالل السنوات األخيرة بجانب المفاوضات المعقدة الجارية بين القوى االقتصادية

األطراف الستخدام االتفاقية كثقل مواِزن للتأثير على سياساتهم العامة التجارية والثقافية من أجل التنسيق فيما  الرائدة, فرصة للدول
 بينها.

 
  النظر في الوسائل الجديدة للحصول على الثقافة في العصر الرقمي واألثر الهام جدا على دوائر اإلنتاج والتوزيع، وإعادة التفكير

 ياره للسلع والخدمات الثقافية الرقمية في السياسات العامة الوطنية وخالل المفاوضات التجارية.في النهج الذي يتم اخت
  
  التحدي الذي تواجهه الدول األطراف لجمع البيانات على المستوى الوطني, حيث يستلزم مثل هذا العمل إدارة معقدة على مستوى الوزارات

 والذي يتعلق بالسياسات الثقافية والتجارية مثل سياسات الهجرة والعمل. 21و 16تين بسبب المسائل المثارة والخاصة بتنفيذ الماد
 
  نقص التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الوزارات لنقل المعلومات, حيث يمكن أن يكون الحل هو إنشاء مجموعة أو لجنة

 قطة االتصال باالتفاقية دور الُمنسق.بين الوزارات مؤلفة من موظفين ملحقين بالوزارات المعنية، وقد تلعب ن
 
 المراحل القادمة -5
 

إلى عبور مستوى أعلى وذلك باستخالص الدروس من العملية التي بدأت  21، يدعوا التفكير الذي تم على تنفيذ وأثر المادة 2011منذ عام 
26Fأن التمرين يبدو معقدا 21و 16منذ أربع سنوات, ويؤكد تقييم تنفيذ وأثر المادتين 

يتطلب وقتا لتحديد األثر. يمكن أن يشمل جدول و 15
 8و 3و 2و 1األعمال المؤقت لمدة سنتين قادمتين األنشطة التالية لجميع الدول األطراف المشتركين، مرتكزا بشكل خاص على التوصيات 

27Fمن تقرير قسم الدراسات المشتركة بين المنظمات

16 : 
 

 :يمكن للدول األطراف 
ات (وزارة الثقافة، وزارة التجارة، وزارة العمل، وزارة الهجرة، الخ) والتفكير في أفضل طريقة إنشاء مجموعات بين الوزار -

 إلدراج نقطة اتصال االتفاقية في هذه العملية؛
 مواصلة اشتراكهم في المشاورات التي تقوم بها األمانة العامة وتقديم معلومات ذات صلة؛ -

 
 :الهيئات اإلدارية 

األطراف أن يقيم نقاش بّناء في دورته الخامسة وإعطاء توجيهات واضحة إلدارة عمل اللجنة واألمانة ينبغي على مؤتمر الدول  -
 يكون متجانس وقابل للتنفيذ؛ 2017 - 2015العامة بشكل أفضل من أجل أن تكون قادرة على إقرار جدول أعمال ألعوام 

(هـ)، حيث أن هذا إحدى المهام التي تحددها لها  23.6مادة على اللجنة أن تحدد الدور المنوطة به في هذه األعمال، وفقا لل -
االتفاقية. في إطار اإلستراتيجية الشاملة لتعزيز القدرات، يوجد نهج ممكن أشارت إليه اللجنة ليجمع الدول األطراف فيما بينهم، 

في هذا المجال وقائمة أخرى باألطراف ويقوم بتقوية تعاونهم وذلك بإنشاء قائمة باألطراف ممن أظهروا الحاجة لتعزيز قدراتهم 
 المتطوعين ممن سيقدمون هذه المساعدة.

 
 :ينبغي على المجتمع المدني 

- 3T عن طريق تنظيم أحداث الدراسات ونشرها 21و 16االستمرار في جهوده من أجل التوعية بالمادتين. 
 إلى الحاالت لم تفي فيها الدول  أن يكون مسموعا بشكل أكبر ومندمجا في العملية ألنه قادر على جذب االنتباه -

 األطراف بالتزاماتهم.
 

 :األمانة العامة 
- 3T وأثرهما، خاصة في النطاق التجاري الثنائي واإلقليمي 21و 16ستواصل أبحاثها حول تنفيذ المادتين. 
- 3T في تقرير المتابعة الشامل بشأن االتفاقية والذي سيتم تقديمه إلى اللجنة في 21و 16ستقوم بإدخال فصلين عن المادتين 

 .2015عام  

                                                 
، أشارت العديد من الدول األطراف أنه من الصعب، في الوقت الراهن، تقييم األثر الحقيقي لألنشطة التي تتم )2011ديسمبر  9 - 5ورة الخامسة العادية للجنة (أثناء الد 15

لوطني ال يزال في بدايته على المستوى ا 2005ومن المهم االستمرار في متابعة الوضع في هذا الصدد، نظرا ألن تنفيذ اتفاقية عام  21بموجب المادة 
)CE/11/5.IGC/213/8REV2 3، ص.( 

لممارسات . مساعدة وتشجيع الدول األطراف وكل األطراف المشاركة في االتفاقية، ومنهم المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، على مشاركة ا1توصية " 16
ياسات والتشريعات الثقافية، وإدماج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة، وتقوية الُبعد الثقافي في سياسات الجيدة في المجاالت الهامة (على سبيل المثال تصور وتنفيذ الس

ومية من مصادر أخرى. (اللجنة الحك التنمية الدولية واالتفاقيات الدولية في مجال التجارة)، وذلك بتنظيم ونشر المعلومات المتاحة في التقارير كل أربع سنوات والتي تأتي
 الدولية/األمانة العامة)"

 (التش��اور والتنس��يق ال��دوليين)، خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بأجن��دة التج��ارة الدولي��ة.  21(المعامل��ة التفض��يلية لل��دول النامي��ة) و 16. مواص��لة المناقش��ات ع��ن أث��ر الم��ادتين 2توص��ية "
 (اللجنة الحكومية الدولية)"

فيما يخص القيادة الثقافية (التنسيق مع الحكومات الوطنية، العالقات بين مختلف  2005االعتبار تأثيرات اتفاقية  . تشجيع الدول األطراف على األخذ بعين3توصية "
ة في الخاص بمساهمة المجتمع المدني، الخ) في مناطق التأثير الخاصة بهم وتشجيع تبادل الممارسات الجيدة وتقديم مساعدة تقنية مركزي -مستويات الحكومة، الحوار العام 

 هذا المجال. (اللجنة الحكومية الدولية/األمانة العامة)"
تراتيجيات على . تشجيع الدول األطراف على منح اهتمام خاص لظروف الصناعات الثقافية ولدور الفاعلين من المجتمع المدني في دولهم وإمكانية اعتماد إس8توصية "

 حكومية الدولية/األمانة العامة)"المدى الطويل لتلبية االحتياجات المحددة. (اللجنة ال



CE/15/5.CP/11 – 23 صفحة 
 

- 3T والذي سيتم إحالته إلى مؤتمر الدول األطراف في  21و 16ستتحدث في التقرير الشامل المنقح لتوضيح تنفيذ المادتين 
 .2017عام 

- 3T ستراتيجية الشاملة لتعزيز القدرات وستقوم بتطبيقها مع مراعاة في إطار اإل 21و 16ستقوم بإعداد وحدة تدريبية عن المادتين
 .موارد الميزانية المتاحة

- 3T 2016ستستشير الدول األطراف بشان هاتين المادتين في عام. 
وسيضاف لها البيانات المجموعة  21ستواصل جهودها في تحديث المنصة اإللكترونية وإدارتها على موقع اإلنترنت عن المادة  -

 .16عن المادة  حديثا
 

ضرورية حتى يعطي تقييم تنفيذهما وأثرهما نتائج ُمقنعة.  21و 16تعد مساهمة جميع الدول األطراف والمجتمع المدني في متابعة المادتين 
مة يجب تخصيص موارد مالية وبشرية لهذا الجهد من أجل أن تضمن األمانة العامة استمراريته وجودته، خاصة عن طريق مشاركة المعلو

 وإحصاء الممارسات الجيدة. وبهذا الشرط فقط يمكن إجراء تقييم ألثر األعمال بشكل مناسب.
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 المرفق أ 

 اتفاقية ثنائية وإقليمية تم حصرها عقب إقرار االتفاقية بواسطة البحث 51قائمة مكونة من 

 
 ترتيب االتفاقيات طبقا للتسلسل الزمني للتوقيع

 
 

لمنظمات الدول وا عنوان االتفاقية
 تاريخ بدء التنفيذ تاريخ التوقيع االقتصادية المعنية

اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية  1
 تشيلي

 الصين
 تشيلي

18-11-2005 01-10-2006 

 الواليات المتحدة األمريكية اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وعمان 2
 عمانسلطنة 

19-01-2006 01-01-2009 

 تشيلي اتفاقية التجارة التفضيلية بين جمهورية الهند وجمهورية تشيلي 3
 الهند

08-03-2006 17-08-2007 

 الواليات المتحدة األمريكية اتفاقية الترويج التجاري بين الواليات المتحدة وبيرو 4
 بيرو

12-04-2006 01-02-2009 

 بين دول االفتا ودول االتحاد الجمركى األفريقى اتفاقية التجارة الحرة  5
 

 أيسلندا
 ليختنشتاين

 النرويج
 سويسرا
 بوتسوانا
 ليسوتو
 ناميبيا

 جنوب أفريقيا
 سوازيالند

26-06-2006 01-05-2008 

 بيرو اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية تشيلي وحكومة جمهورية بيرو 6
 تشيلي

22-08-2006 01-03-2009 

 الواليات المتحدة األمريكية تفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وكولومبياا 7
 كولومبيا

22-11-2006 15-05-2012 

اتفاقية التجارة الحرة بين تشيلي وكولومبيا التي تشكل البروتوكول اإلضافي  8
 ACE 24لـ

 كولومبيا 
 تشيلي

27-11-2006 08-05-2009 

دمات من اتفاقية اإلطار بشأن التعاون االقتصادي اتفاقية بشأن تجارة الخ 9
 سيان)آلدول جنوب شرق آسيا (االشامل بين الصين و

 الصين
دول اآلسيان بروناي دار 

 السالم
 كمبوديا

 أندونيسيا
جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية
 ماليزيا
 ميانمار
 الفلبين

 سنغافورة
 تايالند
 فيتنام

14-01-2007 01-07-2007 

 قية التجارة الحرة بين مصر ودول االفتااتفا 10
 

 أيسلندا
 ليختنشتاين

 النرويج
 سويسرا

 مصر

27-01-2007 01-08-2007 

 الواليات المتحدة األمريكية اتفاقية الترويج التجاري بين الواليات المتحدة وبنما 11
 بنما

28-06-2007 31-10-2012 
 
 

 الواليات المتحدة األمريكية وكوريا اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة 12
 جمهورية كوريا

30-06-2007 15-03-2012 

 اتفاقية التجارة الحرة بين كندا ورابطة التجارة الحرة األوروبية 13
 

 كندا
 أيسلندا

 ليختنشتاين
 النرويج 
 سويسرا

26-01-2008 01-07-2009 

 الصين ة وحكومة نيوزيلندااتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية الصين الشعبي 14
 نيوزيلندا

07-04-2008 01-10-2008 

 الصين اتفاقية بشأن تجارة الخدمات من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وتشيلي 15
 تشيلي

 

13-04-2008 01-08-2010 
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 اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وبيرو 16
 

 كندا
 بيرو

28-05-2008 01-08-2009 

الشراكة االقتصادية بين غانا من جهة، والمجموعة األوروبية  منطلق اتفاقية 17
 والدول األعضاء فيها من جهة أخرى

 المجموعة األوروبية 
 غانا

 

10-07-2008 --- 

 اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا وتشيلي 18
 

 تشيلي
 أستراليا

30-07-2008 06-03-2009 

قة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ من اتفاقية الشراكة االقتصادية بين دول منط 19
 جهة، والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة أخرى

 المجموعة األوروبية 
دول منطقة البحر الكاريبي 

أنتيغوا :  والمحيط الهادئ
 وبربودا

 جزر البهاما
 بربادوس

 ,بليز
 دومينيك

 جمهورية الدومينيكان
 غرينادا

 غيانا
 هايتي

 جامايكا
 ت كيتس ونيفيسسان

 سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 سورينام

 ترينداد وتوباغو

15-10-2008 01-11-2008 

 اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكولومبيا 20
 

 كندا
 كولومبيا

21-11-2008 15-11-2011 

اتفاقية الشراكة االقتصادية بين كوت ديفوار من جهة، والمجموعة األوروبية  21
 ول األعضاء فيها من جهة أخرىوالد

 المجموعة األوروبية
 كوت ديفوار

26-11-2008 01-01-2009 

واالتحاد ) ميركوسور(اتفاقية التجارة التفضيلية بين السوق المشتركة للجنوب  22
 )االتحاد الجمركى األفريقى(الجمركي للجنوب األفريقي 

 

 األرجنتين
 البرازيل

 باراغواي
 أوروغواي

 بوتسوانا
 سوتولي

 ناميبيا
 جنوب أفريقيا

 سوازيالند

15-12-2008 
 
 
 
 
 

--- 

منطلق اتفاقية نحو اتفاقية الشراكة االقتصادية بين المجموعة األوروبية والدول  23
 األعضاء فيها من جهة، ووسط أفريقيا من ناحية أخرى

 المجموعة األوروبية
 الكاميرون

 

15-01-2009 01-10-2009 

قة التجارة الحرة بين اآلسيان وأستراليا ونيوزيلندا اتفاقية إنشاء منط 24
)AANZFTA( 

 اآلسيان
 أستراليا

 نيوزيلندا

27-02-2009 01-01-2010 

اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية  25
 بيرو

 الصين
 بيرو

28-04-2009 01-03-2010 

الشراكة االقتصادية بين المجموعة األوروبية  االتفاقية المؤقتة من أجل اتفاقية 26
والدول األعضاء فيها من جهة، ووكالة حماية البيئة األمريكية سادك من جهة 

 أخرى
 

 المجموعة األوروبية
 بوتسوانا
 ليسوتو

 موزمبيق
 ناميبيا

 سوازيالند

06-2009  
 
 
 
 
 

 كندا اتفاقية التجارة الحرة بين كندا واألردن 27
 األردن

28-06-2009 01-10-2012 

 جمهورية كوريا اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بين الهند وكوريا 28
 الهند

07-08-2009 01-01-2010 

االتفاقية المؤقتة بشأن وضع إطار اتفاقية الشراكة االقتصادية بين دول شرق  29
 وجنوب أفريقيا من جهة، والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة

 أخرى
 

 المجموعة األوروبية
 جزر القمر

 مدغشقر
 موريس
 سيشيل
 زامبيا

 زيمبابوي
 
 

29-08-2009 14-05-2012 
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 أيسلندا اتفاقية التجارة الحرة بين دول االفتا وصربيا 30

 ليختنشتاين 
 النرويج 
 سويسرا
 صربيا

17-12-2009 01-10-2010 

 نيوزيلندا الصين, دا وهونج كونجاتفاقية الشراكة االقتصادية األوثق بين نيوزيلن 31
 )الصين(هونج كونج 

29-03-2010 01-01-2011 

اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية كوستاريكا وحكومة جمهورية  32
 الصين الشعبية

 الصين 
 كوستاريكا

 

08-04-2010 01-08-2011 

 كندا اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وجمهورية بنما 33
 بنما

14-05-2010 01-04-2013 

 أيسلندا  اتفاقية التجارة الحرة بين دول االفتا وأوكرانيا 34
 ليختنشتاين 

 النرويج 
 سويسرا 
 أوكرانيا

24-06-2010 01-06-2012 

اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من جهة،  35
 وجمهورية كوريا، من جهة أخرى

 بيةالمجموعة األورو
 جمهورية كوريا

 

06-10-2010 01-07-2011 

 بيرو اتفاقية التكامل التجاري بين بيرو والمكسيك 36
 المكسيك

06-04-2011 01-02-2012 

 كوستاريكا  اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية بيرو وجمهورية كوستاريكا 37
 بيرو

26-05-2011 01-06-2013 

 السلفادور رية السلفادور وجمهورية كوبااتفاقية التجارة الحرة بين جمهو 38
 كوبا

19-09-2011 01-08-2012 

 أيسلندا ليختنشتاين النرويج  اتفاقية التجارة الحرة بين دول االفتا والجبل األسود 39
 سويسرا

 الجبل األسود

14-11-2011 01-09-2012 

من جهة، اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه  40
 وكولومبيا وبيرو، من جهة أخرى

 المجموعة األوروبية
 كولومبيا

 بيرو

26-06-2012 01-03-2013 

اتفاقية تأسيس الشراكة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من جهة،  41
 وأمريكا الوسطى من جهة أخرى

 

 االتحاد األوروبي
 كوستاريكا 

السلفادور غواتيماال 
 غوا بنماهندوراس نيكارا

29-06-2012 01-08-2013 

 
اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة أيسلندا وحكومة جمهورية  42

 الصين الشعبية
 الصين
 أيسلندا

15-04-2013 01-07-2014 

 كوستاريكا  اتفاقية التجارة الحرة بين دول االفتا وأمريكا الوسطى 43
 أيسلندا 

 ليختنشتاين النرويج
 سويسرا

 بنما

24-06-2013 19-08-2014 

اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد السويسري وجمهورية الصين  44
 الشعبية 

 الصين 
 سويسرا

06-07-2013 01-07-2014 

 كندا  اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وهندوراس 45
 هندوراس

05-11-2013 --- 

 جمهورية كوريا اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأستراليا 46
 ترالياأس

08-04-2014 12-12-2014 

اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي والمجموعة األوروبية  47
للطاقة الذرية والدول األعضاء فيها من جهة، وجورجيا من جهة 

 *أخرى 

 االتحاد األوروبي
 جورجيا

27-06-2014 01-09-2014 

وبية اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي والمجموعة األور 48
للطاقة الذرية والدول األعضاء فيها من جهة، وجمهورية 

 مولدوفا من جهة أخرى

 االتحاد األوروبي
 جمهورية مولدوفا

27-06-2014 01-09-2014 

 االتحاد األوروبي اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي وأوكرانيا 49
 أوكرانيا

27-06-2014 --- 

 كندا ا وكوريااتفاقية التجارة الحرة بين كند 50
 جمهورية كوريا

22-09-2014 01-01-2015 

بين كندا ) CETA(اتفاقية التجارة الحرة واالقتصاد الشامل  51
 واالتحاد األوروبي

 االتحاد األوروبي
 كندا

--- --- 
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 مرفق ب

28Fالحالة العملية

29 
 
 

 االتفاقيات المبرمة من قبل االتحاد األوروبي 
 ييرافقها بروتوكول تعاون ثقاف

 
 

") أبرمه PCCتم بناء هذه الحالة العملية على تحليل ثالث اتفاقيات للتجارة الحرة مصحوبة ببروتوكول تعاون ثقافي (يشار إليه فيما بعد بـ "
منتدى  اتفاقية الشراكة االقتصادية بين دول) 1 2005") منذ اعتماد االتفاقية في أكتوبر UEاالتحاد األوروبي الذي يشار إليه فيما بعد بـ"

29Fالكاريبي، من جهة، والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها، من جهة أخرى

) 2؛ "APE-Cariforumالُمشار إليها فيما بعد بـ"، 30
30Fاتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، من جهة، وجمهورية كوريا من جهة أخرى

، الُمشار إليها فيما بعد 31
31Fاتفاقية تأسيس الشراكة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، من جهة، وأمريكا الوسطى، من جهة أخرى ) 3 ؛"ALE-Coréeبـ"

32 ،
 ".AA-ACالُمشار إليها فيما بعد بـ"

 
ف البنود المتعلقة تتعلق هذه االتفاقيات بتحرير تجارة البضائع والخدمات، وكذلك باالستثمار في بعض جوانب التجارة اإللكترونية, وتستهد

بتجارة البضائع كل البضائع اآلتية من الدول األطراف، ما عدا ما هو مستبعد, وفيما يخص الخدمات واالستثمار، تعمل الدول األطراف عن 
ة، تحتوي ). وفي النهايAGCSطريق قوائم إيجابية لتسجيل التزاماتهم (معتمدين هكذا نفس منطق االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات، 

 بروتوكوالت التعاون الثقافي على نصوص تستهدف بشكل خاص التعاون في مجال الثقافة. 
 

 اإلشارة إلى االتفاقية -1
 

تحتوي االتفاقيات المصحوبة ببروتوكول تعاون ثقافي على إشارة أو عدة إشارات صريحة إلى االتفاقية, وتتضمن بروتوكوالت التعاون 
فعل التصديق على االتفاقية بواسطة الدول األطراف (أو في حالة بروتوكول التعاون الثقافي الملحق باتفاقية الشراكة الثقافي الثالثة إشارة إلى 

، إلى عناية الدول األطراف للتصديق عليها), كما يشير APE-Cariforumاالقتصادية بين دول منتدى الكاريبي والمجموعة األوروبية 
إلى رغبة الدول األطراف في تنفيذ االتفاقية والتعاون في إطار هذا التنفيذ، مرتكزين على مبادئها وبطريقة أيضا بروتوكول التعاون الثقافي 

ق متوافقة مع نصوصها (أو "مستلهمين من مبادئ االتفاقية والقيام بأعمال تتفق مع روح بنودها" بالنسبة لبروتوكول التعاون الثقافي المرف
), وتحتوي ديباجة بروتوكول التعاون ALE-Coréeتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وجمهورية كوريا باتفاقية التجارة الحرة بين اال

أيضا على إشارة صريحة إلى المواد  AA-ACالثقافي، الملحق بتأسيس شراكة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وأمريكا الوسطى 
أن االتفاقية تمثل مرجًعا لكل التعريفات  3Scope, Objectives and Definitionsة فقر 1من االتفاقية وتذكر المادة  16و 15و 14

 والمفاهيم المستخدمة في بروتوكول التعاون الثقافي, 
 

، )APE-Cariforum، والتعاون الثقافي ()AA-ACفيما يخص نص االتفاقيات، فإن بعض البنود تحتوي على إشارات إلى التنوع الثقافي (
), أخيرا تشير اتفاقية AA-AC، و"المصالح [...] الثقافية للسكان [...] واألجيال المستقبلية" ()rumو APE-Carifoثقافية (والتنمية ال

للتعاون الثقافي المخصصة  74إلى االتفاقية في المادة  AA-ACالشراكة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وأمريكا الوسطى 
 والسمعي البصري.

 
 
 
 
 

                                                 
في االتفاقيات التجارية الثنائية، الذي قام به الدكتور في جيفرمونت، أستاذ في كلية الحقوق جامعة  21و 16هذه الحالة العملية مأخوذة من البحث الخاص بتنفيذ المادتين  29

متاحة عبر المنصة اإللكترونية  21جامعة الفال, وهناك حاالت عملية أخرى للمادة  الفال، وساعده في األبحاث إي أوتازفيك، طالب دكتوراه في كلية الحقوق
)www.fr.unesco.org/creativity.( 

. دول منتدى الكاريبي هم: أنتيغو و باربودا، جزر الباهاما، بربادوس، بليز، 2008 - 11 - 1؛ ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2008 - 10 - 15الموقعة بتاريخ  30
 ترينداد وتوباغو.ينيك، جمهورية الدومينيكان، جرينادا، غيانا، هاييتي، جامايكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، الدوم

 . 2011 - 7 - 1؛ ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2010 - 10 - 06الموقعة بتاريخ  31
. بلدان أمريكا الوسطى هي: كوستا ريكا، السلفادور، جواتيماال، هندوراس، نيكاراجوا، 2013 - 8 - 1التنفيذ بتاريخ ؛ ودخلت حيز 2012 -6 - 29الموقعة بتاريخ  32

 بنما.
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 معالجة السلع والخدمات الثقافية (اتفاقية أساسية) -2
 

 تستبعد االتفاقيات الثالثة الخدمات السمعية البصرية من مجال التطبيق في القسم/األقسام أو الفصل/الفصول المخصصة لتوريد الخدمات عبر
, كما تحدد اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد الحدود ولتأسيس وجود تجاري, ومع ذلك فإن مفهوم "الخدمات السمعية البصرية" غير ُمعّرف

 األوروبي والدول األعضاء فيه مع جمهورية كوريا أن هذا االستبعاد ال يضر بالحقوق وااللتزامات الناتجة عن بروتوكول التعاون الثقافي,
وريا اإلعانات من مجال تطبيق كامل الفصل كما تستبعد اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه مع جمهورية ك

, فضال عن ذلك، تحتوي اتفاقية الشراكة االقتصادية بين دول منتدى الكاريبي تجارة الخدمات المؤسسية والتجارة اإللكترونية المخصص لـ
ات المباشرة األجنبية بجعل ، بندا يذكر أن الدول األطراف "يحرصون على عدم تشجيع االستثمارAPE-Cariforumوالمجموعة األوروبية 

لقوانين التشريع والمعايير الوطنية أقل صرامة في مجال البيئة والعمل أو الصحة أو األمان في العمل، أو بتخفيف المعايير األساسية للعمل أو ا
  المخصصة لحماية وتشجيع التنوع الثقافي".

 
قوائم بااللتزامات الخاصة عن طريق تسجيل قطاعات وقطاعات فرعية أو أنشطة أخيرا، تدعوا االتفاقيات الثالثة الدول األطراف إلى تحرير 

تخضع لنوع من التحرر (التزامات الوصول إلى األسواق وتطبيق المعاملة الوطنية)، لكن هناك إبقاء على القيود, ولقد استخدمت الدول 
عي البصري (حيث أن هذا القطاع مستبعد من مجال تطبيق األطراف هذه القوائم لتدوين بعض القطاعات الثقافية بخالف القطاع السم

تحتوي قوائم االلتزامات المتعلقة بالوجود التجاري  وقوائم االلتزامات المتعلقة بالخدمات عبر الحدودعلى االتفاقية) وتقييد مجال التزاماتهم, 
والخدمات الثقافية األخرى وخدمات وكالة األنباء وخدمات المكتبات واألرشيف والمتاحف بخدمات العروض الفنية،  التزامات متعلقة

 , وبسبب تنوع االلتزامات فمن الصعب تلخيصها.  والصحافة
 

لكن مع ذلك يمكن ذكر بعض األمثلة: في حالة القائمة األولى، التزمت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وبعض دول منتدى 
, فضال عن ذلك، امتنعت كل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي عن االلتزام الفنية بخدمات العروضالكاريبي بالتزامات متعلقة 

بينما قامت بعض دول منتدى الكاريبي بتحرير هذا القطاع بالكامل, أخيرا،  بخدمات المكتبات واألرشيف والمتاحف بااللتزامات المتعلقة
, وفي حالة القائمة الثانية، امتنعت تقريبا كل دول بخدمات وكاالت الصحافةة التزمت تقريبا كل دول منتدى الكاريبي بااللتزامات المتعلق

 خدمات العروض الفنية  وخدمات المكتبات واألرشيف والمتاحف.االتحاد األوروبي عن القيام بالتزامات في قطاع 
 

 (PCC)بنود المعاملة التفضيلية المتعلقة بالثقافة  -3
 

علقة بالثقافة عدة أهداف، خاصة تقوية القدرات واستقالل الصناعات الثقافية للدول األطراف والترويج تنشد بنود المعاملة التفضيلية المت
المتعلقة  للمحتويات الثقافية اإلقليمية والمحلية، وكذلك اإلقرار بأشكال التنوع الثقافي وحمايته والترويج له. تعتبر بنود المعاملة التفضيلية

 ل درجة تطور الصناعات الثقافية وكذلك مستوى عدم التوازن الهيكلي في التبادالت الثقافية,بالثقافة أيضا عدة عوامل، مث
 

)، تحدد البنود APE-Cariforum ، ALE-Corée ، AA-ACوفي كل األحوال، ودون اإلخالل بالبنود األخرى لالتفاقيات األساسية (
، خاصة في القطاع السمعي البصري, كما تحرص الدول األطراف على إطارا من أجل تسهيل تبادل األنشطة والسلع والخدمات الثقافية

وجد التعاون من أجل تحسين البنود التي تحكم تبادل أنشطتهم والسلع والخدمات الثقافية وتصحيح الخلل الهيكلي وعدم التماثل الذي يمكن أن ي
 اتهم الثقافية من أجل حماية والترويج ألشكال التنوع الثقافي. في هذه التبادالت، وكل هذا مع الحفاظ على قدراتهم وتنميتها وتطبيق سياس

 
-APEة تحتوي بنود المعاملة التفضيلية المتعلقة بالثقافة الملحقة باتفاقبة الشراكة االقتصادية بين دول منتدى الكاريبي والمجموعة األوروبي

Cariforum فيه وأمريكا الوسطى ، واتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاءAA-AC تحتوي على بنود متعلقة بالمساعدة ،
التقنية التي تستهدف المساهمة في تطوير الصناعات الثقافية للدول األطراف، وإعداد سياساتهم واإلجراءات الثقافية، أو لتبادل السلع 

منح المعاملة التفضيلية لصالح الدول األطراف, وتشمل  والخدمات الثقافية, فضال عن ذلك، تنص بروتوكوالت التعاون الثقافي الثالثة على
الثاني  هذه المعاملة التفضيلية مسار أولي متعلق بالقبول واإلقامة المؤقتة للفنانين والعاملين اآلخرين في مجال الثقافة, كما يستهدف المسار

ت القائمة بين طرف أو عدة أطراف, وأخيرا، تشمل التفاوض على االتفاقيات الجديدة لإلنتاج المشترك وكذلك على تطبيق االتفاقيا
 ALE-Coréeبروتوكوالت التعاون الثقافي الملحقة باتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه مع جمهورية كوريا 

مسارا ثالثا يتعلق بدخول األعمال  ، APE-Cariforumواتفاقية الشراكة االقتصادية بين دول منتدى الكاريبي والمجموعة األوروبية 
السمعية البصرية لألسواق بمعاملة تجارية تفضيلية, على سبيل هذا المسار الثالث، يمكن ألعمال اإلنتاج المشترك أن تستفيد من نظام 

ل األوروبية" وفقا منصوص عليه من طرف االتحاد األوروبي لتشجيع المحتوى الثقافي اإلقليمي أو المحلي بالحصول على جودة "األعما
, وبالعكس، يمكن لألعمال السمعية البصرية المنتجة إنتاج مشترك أن CEE/89/552، بند ط) من تعليمات المجموعة األوروبية 1للمادة 

تستفيد من أنظمة الطرف اآلخر (جمهورية كوريا، دول منتدى الكاريبي) بخصوص الترويج لمحتوى ثقافي إقليمي أو محلي, وفي حالة 
،  ALE-Coréeوتوكول التعاون الثقافي الملحق باتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه مع جمهورية كوريا بر

يتم أيضا تشجيع التعاون في القطاع السمعي البصري عن طريق تنظيم مهرجانات وندوات للنقاش ومبادرات ُمشابهة، وكذلك عن طريق 
ذاعة, كما ينص بروتوكول التعاون الثقافي أيضا على نصوص أخرى تكميلية متعلقة بالتعاون في المجال السمعي التعاون في مجال اإل

 البصري، على سبيل المثال فيما يخص االستيراد المؤقت للخامات والمعدات المستخدمة ألغراض تصوير األعمال السمعية البصرية. 
 

لقائم بموجب بروتوكوالت التعاون الثقافي قطاعات غير القطاعات السمعية البصرية، خاصة فنون عالوة على ذلك، يستهدف التعاون الثقافي ا
 العرض الحي واإلصدارات وحماية مواقع التراث الثقافي واآلثار التاريخية.
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-ALEاء فيه مع جمهورية كوري�ا أخيرا، يعمل بروتوكول التعاون الثقافي الملحق باتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي الدول  األعض
Corée على إنشاء لجنة "تعاون ثقافي" مكلفة بمراقبة تطبيق البروتوكول, كم�ا أن ه�ذه اللجن�ة مكلف�ة أيض�ا بتس�وية النزاع�ات, ع�الوة عل�ى ،

ن ممثلين عن المجاالت ذلك، ينص بروتوكول التعاون الثقافي على إنشاء عدة مجموعات استشارية داخلية في مجال التعاون الثقافي، مكونة م
األثن�ين الثقافية والسمعية البصرية، حيث يمكن استشارتهم بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول, إال أن بروتوكوالت التعاون الثقافي 

االتح�اد األوروب�ي وال�دول األخرين ال ينصا عل�ى آلي�ة مس�اوية, غي�ر أن�ه ف�ي حال�ة بروتوك�ول التع�اون الثق�افي الملح�ق التفاقي�ة الش�راكة ب�ين 
، توض�ح الديباج�ة أن اللجن�ة الفرعي�ة للتع�اون، المنش�أة بموج�ب االتفاقي�ة، يمكنه�ا أن تض�م م�وظفين AA-ACاألعضاء فيه وأمريكا الوس�طى 

نه ال يوجد شيء ال لديهم مهارات في مجال الثقافة من أجل أية مسألة متعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول, باإلضافة إلى ذلك، من المنصوص عليه أ
 يمك�ن إخض��اعه إل��ى آلي�ة تس��وية النزاع��ات المقام��ة بواس�طة اتفاقي��ة الش��راكة ب�ين االتح��اد األوروب��ي وال��دول األعض�اء في��ه وأمريك��ا الوس��طى

 AA-AC. 
 

 وضع التجارة اإللكترونية -4
 

علقة بشكل خاص بالتجارة اإللكترونية, بصفة تضم االتفاقيات الثالث التي أضيف لها بروتوكوالت التعاون الثقافي على بعض البنود المت
ة, كما عامة، تتفق الدول األطراف فيما بينهم على تشجيع نمو التجارة اإللكترونية، خاصة بالتعاون في المسائل المرتبطة بهذا النوع من التجار

التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول  تذهب اتفاقية الشراكة االقتصادية بين دول منتدى الكاريبي والمجموعة األوروبية واتفاقية
األعضاء فيه مع جمهورية كوريا إلى مدى بعيد قليال، وذلك بإلزام الدول األطراف بعدم فرض رسوم جمركية على التسليم الذي يتم عن 

ة من مجال تطبيق القواعد المتعلقة طريق الطرق اإللكترونية, ونظرا الستبعاد الدول األطراف في هذه االتفاقيات للخدمات السمعية البصري
رة بتوريد الخدمة عبر الحدود وتوفيرها، وبالتالي فإن هذه الخدمات لن تكون مستهدفة في االلتزامات التي تنشأ عن هذه البنود بخصوص التجا

ما إذا كان المصطلح "التسليم" ال اإللكترونية, غير أنه ال يتم تعريف مفهوم "التوصيل اإللكتروني", ولهذا السبب، من المسموح التساؤل ع
الثقافية  يشير إال إلى الخدمات التي يمكن وصفها بـ"التقليدية"، وفي هذه الحالة استبعاد الخدمات البصرية سينطبق، أو إذا كان انتقال المنتجات

زام متعلق بعدم تطبيق رسوم جمركية على الرقمية، يحتمل أال يشملها االستثناء من "الخدمات السمعية البصرية"، يمكن تغطيته من خالل الت
 التسليم اإللكتروني. 

 
 بنود أخرى متعلقة بالثقافة -5
 

 ال يوجد بند آخر متعلق بالثقافة تجدر اإلشارة إليه.
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