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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز 
 تنوع أشكال التعبري الثقايف

 الثامنةالدورة  
 دورة عرب اإلنرتنت

 2021يونيو  /حزيران  1-4

 (2021-2019عن أنشطتها )  األمانةتقرير    :من جدول األعمال املؤقت 8البند  

اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال حتتوي هذه الوثيقة على تقرير أمانة 
عن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف الفرتة   2005لعام  التعبري الثقايف

2019-2021. 
 .40الفقرة   القرار املطلوب:
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 املقدمة  -أوالً  

يلي بـاسم "مؤمتر طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليهما فيما  -  1
بتقرير عن أنشطتها إابن دورته الثامنة    موافاته  السابعة( من األمانة يف دورته  على التوايل  األطراف" وابسم "االتفاقية"

 األمانة  حققتها  اليت  الرئيسية  واإلجنازات  األنشطة  الوثيقة  هذه  عرضت(. و CP.7 8لقرار  ا)  2021-2019للفرتة  
ن    نياملقدم  األمانة  ريَريتقيف    وردوتراعي ما    .واجهتها  اليت  والصعوابت  للجنة  عشرة  والرابعة  عشرة  الثالثة  الدورتنيإابا

 ."(اللجنة"  سماب  يلي  فيما  إليها املشار)  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز حلماية  احلكومية  الدولية

 خالل  من  االتفاقية  تنفيذ   دعم ؛ )ب(حوكمة االتفاقية دعم )أ(  :هي  رئيسية  حماور  أربعة  حول  التقرير  هذا  ويتمحور -  2
)املشار إليه فيما يلي ابسم   الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  استخدام  بسبل تشمل،  الدولية  واملساعدة  التعاون  برامج

 مناملعنية  هاتتوعية اجل )د(؛ املعارف وتبادهلا إدارة بسبل تشمل، االتفاقية تنفيذ رصد  (ـ)ج ؛"الصندوق الدويل"(
 واإلعالم والرتويج.  التواصل  مبادرات خالل

 :معينة أنشطة  تنفيذ  عن إضافية  معلومات  التالية  املنفصلةالواثئق اإلعالمية  و   العمل  واثئق  توفرو  -  3

  واإلبداعية الثقافية الصناعات على 19-كوفيد  جائحة عواقب األزمة النامجة عن عن أويل حتليلي تقرير )أ(
 ؛(DCE/21/8.CP/INF.8 الوثيقة)"صمود الفن"    حركة  ونتائج

بناء القدرات يف جمال رصد التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام: تقدمي التقارير اجلديدة وتنفيذ برانمج  )ب(
 ؛(DCE/21/8.CP/9)الوثيقة   السياسات املستندة إىل النهج التشاركي

)الوثيقة  الوطنية اخلاصة بتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية عن الوضع القائم فيما خيص خرائط الطريقتقرير  )ج(
DCE/21/8.CP/10) ؛ 

  " املعاملة التفضيلية للبلدان النامية" بشأن 16تقرير حمداث عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة  )د(
 ؛(DCE/21/8.CP/11 )الوثيقة

 . (DCE/21/8.CP/12  الوثيقة)  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  شغيلت  عن  تقرير )ه(

أاير/مايو إىل شهر  2019متوز/يوليو  شهر احملققة يف الفرتة املمتدة من الرئيسية اإلجنازاتتعرض هذه الوثيقة و  -  4
 ضوء  يف  2020-2018يف الفرتة  ، وحيتوي ملحق هذه الوثيقة على معلومات مفصَّلة عن التقدم احملرز  2021
وثيقة الربانمج وامليزانية لليونسكو   يف الواردة الرابع  الرئيسي لربانمجل 7 نشودةامل نتيجةاخلاصة ابل األداء مؤشرات

(. ويعرض امللحق أيضاً إسهام ذلك التقدم يف حتقيق األهداف األربعة لالتفاقية على 5م/40و  5م/39)الوثيقتان  
 النحو الوارد يف إطار رصد االتفاقية.

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=3
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=3
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 من خالل اهليئات الرائسية وتنفيذ القرارات االسرتاتيجية  حوكمة االتفاقيةدعم    -اً  اثني

  بوتسواان) جديدة تصديق عمليات ثالث سفر عنأ ماوهو ، االتفاقية على للتصديق الرتويج األمانة واصلت -  5
 .طرفاً  149إمجايل عدد األطراف يف االتفاقية بلغ ف، املشمولة يف هذا التقرير الفرتة خالل( ونيوي وأوزبكستان

 اً وثيقتعاوانً  األمانةوتعاونت  .االتفاقية إىل االنضمام عملية استهلت تركمانستاناألمانة أيضاً أن حكومة  بلغتوأ  
 املمولة من املشاريع  إطار يف وال سياماغري األطراف يف االتفاقية،  اليونسكو يف األعضاء الدول من العديد  مع 

 محاية  تعمل علىاليت    عامليةال  ركةاحل  إىل  النضماماإىل  توعيتها أبمهية االتفاقية ودعوهتا    أجل  من،  الطوعية  املسامهات
 .الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز

 الدورة تنظيم خالل من وال سياما، األمانة دعممن  لالتفاقية الرائسية للهيئات الرشيدة اإلدارة استفادت وقد  -  6
 فربايرشباط/ 14-11) عشرة الثالثة اللجنة ودوريت( 2019 ويوني/حزيران  7-5) األطراف ملؤمتر السابعة

ترمي إىل تنفيذ  اسرتاتيجية قرارات اللجنة واعتمدت .(2021 فربايرشباط/ 5-1) عشرة والرابعة( 2020
 يف  القرارات  هذه  تنفيذ ب  األمانة  اضطلعتو .  (CP.7 14و  CP.6 12  القراران )  األطراف  مؤمتر  حددها  اليت  األولوايت

  املفروضة بسبب تفشي   القيود   من  الرغم   على أيضاً    2020  عام ذلك خالل  و ، هلا   املتاحة   واملالية   البشرية  املوارد حدود
 الوثيقة يف األطراف ملؤمتر السابعة الدورة منذ وقراراهتا اللجنة أنشطة عن الكامل التقريرويرد  . 19- كوفيد  جائحة 

DCE/21/8.CP/7 . 

 إىل  الصرحية  اإلشارات  خالل  من  وال سياما،  2030  لعام  املستدامة  التنمية  وخطة  االتفاقية  بني  الروابط  ُعززتو  -  7
 .األمانة أعدهتا اليت الواثئق كل  يف املستدامة التنمية أهداف قيقحت يف الثقايف التعبري أشكال تنوع تعزيز مسامهة

، املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  يفملعنية ابآلاثر احملتملة لالستثمار يف اإلبداع  سائر اجلهات او   اللجنة  توعية  وسعياً إىل
 الذكاء مثل مسائل" يف خمتلف أحناء العامل لتناول 2030"اإلبداع| يف إطار مشروعن ظاِّمت مناقشات عدة 

 يف العامالت النساء جههاتوا اليت والتحدايتتنوع احملتوايت الثقافية عرب اإلنرتنت،  اكتشاف وقابلية االصطناعي،
 ايدةور  ،الثقافية واخلدمات السلع يف التجارية تااالتفاق وأثر، الفنانني أوضاعو  الفنية واحلرية، الرقمية الثقافة قطاع

 .يف جمال الثقافة  األعمال

فحسب، بل  القراراتللهيئات الرائسية من أجل اختاذ  نرباً مبوصفها  ليس لالتفاقيةالنظامية  االجتماعاتوت عقد  -  8
من  املنفذة والتدابري السياسات حالة بشأنبني أطراف االتفاقية واجملتمع املدين  اآلراء لتبادل اً منرب  بوصفها أيضاً 

، اللجنة دورات هامش على، أيضاً  من هذا املنطلق األمانة نظمتو  .الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محايةأجل 
جهات التنسيق اليت عينتها األطراف و ،  الوطنية  اللجان)  لالتفاقية  الرئيسيني  الشركاء  مع  اآلراء  تبادلل  اجتماعات  عدة

 رفااملع  تبادل  على  لتشجيعل(  ، وغريهااملدين  اجملتمع   ومنظمات،  املشاريع   من  لرصد االتفاقية، واجلهات املستفيدة
 اليونسكو كراسيالتواصل بني  لتعزيز النظامية االجتماعات أاتحتها اليت الفرصة األمانة اغتنمتو  .احلوارإقامة و 

 .بينها  وفيما  هذه  اخلربة  مراكز  مع التعاون   تعزيز  أجل من اليونسكو  رعاية حتتالعاملة    2  الفئة  ومراكزاجلامعية  

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/6cp_resolutions_ar.pdf#page=17
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=25
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الصندوق الدويل  بسبل تشمل استخدامدعم تنفيذ االتفاقية من خالل برامج التعاون واملساعدة الدولية،  -  اثلثاً 
 للتنوع الثقايف

  اسرتاتيجيتها  تنفيذ خالل من االتفاقية تنفيذالرامية إىل  جهودها إطار يف ألطرافإىل ا الدعمس بل  األمانة متقدَّ  -  9
يف الفرتة املمتدة   ،انمية  صغرية  جزرية  دولة  21و  فريقياأ  منبلداً    27  منها،  بلداً   126  قامو   .القدرات  لبناء  الشاملة

 سياسات ورصد وتنفيذ  بتصميم، 2020كانون األول/ديسمرب إىل شهر   2018شهر كانون الثاين/يناير  من
 برامج ختلفابالستعانة مب لليونسكو امليدانية املكاتببدعم من األمانة و  الثقايف التعبري أشكال تنوع تعزيزل وتدابري
 املصادر من طوعية مسامهاتيف هذا الصدد  هيئة تنوع أشكال التعبري الثقايفتتلقى و  .الدولية واملساعدة التعاون
 :التالية

 2فرتة التنفيذ  1االعتمادات اإلمجالية ابلدوالر األمريكي  اجلهة املاحنة 

 2023-2017 1 023 901 مجهورية كوراي 

 2020-2018 1 000 000 هو )فرد(  ابريناس

 2022-2018 3 218 391 السويد 

 2021-2018 1 736 115 االحتاد األوروب 

 2022-2019 749 801 الياابن 

الشيخ   بنغالديش/البانغو ابندو -جائزة اليونسكو
 جميب الرمحن الدولية لالقتصاد اإلبداعي

 )حساب خاص يتلقى مسامهات من بنغالديش( 

000 150 2021-2021 

آشربغ للفنانني واملهنيني   -برانمج اليونسكو 
 جمال الثقافة  العاملني يف

 )حساب خاص يتلقى مسامهات من النرويج( 

631 914 2018-2021 

 أفريقيا تعزيز القطاع السينمائي يف 
 )حساب خاص استفاد من دعم الصني( 

710 79 2020-2021 

 2021-2018 3 499 598 الصندوق الدويل للتنوع الثقايف 

  12 872 147 اجملموع 

لربانمج الرئيسي الرابع "الثقافة" الواردة يف الوثيقتني ل  7وق داِّمت مسامهات طوعية أخرى لدعم حتقيق النتيجة املنشودة   -10
قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابري الالزمة لتعزيز تنوع أشكال "  املتمثلة يفو   5م/40و  5م/39

 

 .2020كانون األول/ديسمرب   31يف  1
 أ خذ أبطول فرتة يف حالة تعدد املشاريع. 2
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ليت نفذهتا األنشطة ا، وذلك من خالل  "تنفيذاً فعااالً؛  2005عن طريق تنفيذ اتفاقية عام    وال سياماالتعبري الثقايف،  
 فيما يلي مصادر تلك املسامهات:ترد املكاتب امليدانية مباشرًة. و 

 وحدة التنفيذ  اجلهة املاحنة 
االعتمادات اإلمجالية  

 3ابلدوالر األمريكي 
 4فرتة التنفيذ 

 2026-2017 3 149 533 املكتب الوطين يف أفغانستان  أفغانستان 

 أملانيا 
وليبيا  املكتب اجلامع للجزائر  

 وموريتانيا واملغرب وتونس 
776 009 1 2017-2021 

 2023-2017 1 463 440 املكتب الوطين يف الربازيل  الربازيل 

 2021-2019 45 000 املكتب الوطين يف فلسطني  دروسوس مؤسسة 

املتعدد الشركاء   الصندوق االستئماين
 التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي

لدول احمليط اهلادي   اجلامع املكتب 
 )أبيا( 

001 510 2020-2021 

 النرويج 
املكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي  

 )هراري( 
120 336 2021-2023 

 مجهورية كوراي 
املكتب اجلامع ملنطقة آسيا واحمليط  

 اهلادي )ابنكوك( 
000 100 2018-2021 

مكتب األمم املتحدة خلدمات  
 املشاريع

 املكتب الوطين يف بريو 
000 41 2020-2021 

 االحتاد األوروب 

املكتب اإلقليمي للثقافة يف أمريكا  
 الالتينية والكارييب )هافاان( 

املكتب اجلامع ملنطقة الكارييب  
 )كينغستون( 

079 271 19 2019-2024 

  25 925 949  اجملموع 

 وقحق الوضع وتطبيق األطر التنظيمية يف جم ميتد مناجملاالت طيفًا من  برامج التعاون واملساعدة الدوليةشمل تو  -11
ذلك بعدة سبل منها التشاركي، و  استنادًا إىل النهج لسياسات الثقافيةارصد  إىل ايتالنشر العام للمحتو و  املؤلف

من أجل هيكلة قطاعات حمددة من الصناعات وتقدمي دعم متخصص ، ة أعوامربعلفرتة األإعداد التقارير الدورية 
 .حتديثها أو الفنان   أوضاعإىل حتسني   الراميةالتشريعات  سن دعم  و   ،الثقافية واإلبداعية

األقران، والتعاون   منم  ياسات، والتعلا السرسم  املشورة بشأن    إسداءاملساعدة التقنية، و تقدمي  األمانة    أنشطةتشمل  و  -12
تدريب، وتبادل حلقات تنظيم للحوار بني اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية، و  منابر إقامةدون اإلقليمي، و 

جامايكا، و إثيوبيا، و كولومبيا، و بوركينا فاسو، و بنغالديش، و اجلزائر، وهي استفاد ستة عشر بلدًا )املعارف. و 

 

 .2020كانون األول/ديسمرب   31يف  3
 فرتة يف حالة تعدد املشاريع.أ خذ أبطول  4
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السنغال، و مجهورية تنزانيا املتحدة، و بريو، و فلسطني، و أوغندا، و منغوليا، و موريشيوس، و مايل، و إندونيسيا، و 
دة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت األساسية وتنوع إعام يف إطار مشروع "( من الدعم املقدَّ زمبابويو 

تعزيز قدراهتا البشرية    من أجل، الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية  ، الذي متواِّله"أشكال التعبري الثقايف
 ،وغابون ،يوبياوإث ،كوستاريكاوهي يستفيد اثنا عشر بلدًا )و  .5رصد السياسات الثقافيةيف جمال واملؤسسية 

( من الدعم وزمبابوي  ،وجنوب السودان  ،وأوغندا  ،وبنما  ،وفلسطني  ،وانميبيا  ،واملكسيك  ،وجامايكا  ،وجورجيا
أطر تنظيمية جديدة لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية، وتوطيد التعاون بني وضع دعم م يف إطار مشروع "املقدَّ 

للمجموعات   منظومةعلى تصميم  إلطار مثالً  يف هذا اتعمل جورجيا  و .  6" الذي ميواِّله االحتاد األوروببلدان اجلنوب
األقران،   منيف إطار هنج التعلام أما  .املؤلف  وقيف جمال حقتشريعات سن  يعمل جنوب السودان على  ، و اإلبداعية

ايت السمعية البصرية الوطنية، واستفاد جنوب السودان من تدريب تعزيز برجمة احملتو تتعاون انميبيا وزمبابوي يف جمال  ف
 مجهورية تنزانيا املتحدة.  ه نظراء مناملؤلف قدَّم  وقيف جمال حقخمصص  

شروع  امل مرفق اخلرباء الذي أنشأه على اعتماداً خاصاً  تنفيذ برامج التعاون واملساعدة الدولية  يف إطار تعتمد األمانة و  - 13
مرفق اخلرباء املعين إبدارة الثقافة يف البلدان النامية: إرساء إطار   وهو  –  اليونسكو واالحتاد األوروب املشرتك بني 

  7. 2022- 2019لفرتة تنظيمي جديد للصناعات الثقافية واإلبداعية وللتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف ا 
ت الرائدة مصدراً للخربا ثلميبلداً. و  35رجاًل من  16امرأة و 26خبرياً دولياً منهم  42ويتألف هذا املرفق من 

األعمال الثقافية، والسياسات الثقافية، واإلحصاءات واملؤشرات رايدة اجملاالت املتعلقة ابلصناعات اإلبداعية، و  يف
ع الفنان، واملساواة بني اجلنسني، ا وضأاإلعالم، والتجارة، و وسائل الثقافية، واملسائل الرقمية، واحلرية الفنية، وتنوع 

 .ملرفق اخلرباءالصفحة اإللكرتونية  وحقوق امللكية الفكرية. وميكن االطالع على مؤهالت اخلرباء على  

السمعي   القطاعحمددة من الصناعات الثقافية واإلبداعية منها السينما و   قطاعاتوكثفت األمانة جهودها لصاحل   -14
 إجراء عمليات تدخل معمقةقليمي على املستوى الوطين أو اإل واهلادف هذا النهج املتخصص. ويتيح البصري

قطاعات مع متطلبات سائر بعد ذلك ميكن تكييفها  عمليةإىل نتائج  فضيوي ،مراحل سلسلة القيمةكل   تراعي
 الذي متواِّله "،تعزيز صناعة السينما يف آسيا الوسطى" مشروعيف إطار تنفيذ قد مت و  .لصناعات الثقافية واإلبداعيةا

 قريغيزستانو كازاخستانيف تقييم صناعة السينما وطنية لثالثة تقارير  إعداد على سبيل املثال، ،مجهورية كوراي
حركة  يف إطارنظَّم مكتب اليونسكو يف أملايت أربع مناقشات عرب اإلنرتنت بشأن هذا املوضوع و  ؛اجيكستانطو

يف إطار املشروع مت  . و 2020املمتدة من شهر حزيران/يونيو إىل شهر تشرين األول/أكتوبر  يف الفرتة  "صمود الفن"  
أطر تنظيمية جديدة لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية، وضع دعم "املشرتك بني اليونسكو واالحتاد األوروب 

 

 دوالراً أمريكياً. 3 218 391قدره مبلغاً  للمشروع امليزانية املعتمدةتبلغ  5
 دوالراً أمريكياً. 1 736 115قدره للمشروع مبلغاً امليزانية املعتمدة نبلغ  6
 . strengthen-frameworks-regulatory-new-https://en.unesco.org/creativity/activities/supportingللمزيد من املعلومات، انظر   7

https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-film-industries-central-asia
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
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لتعزيز  فلسطنيو أوغنداو  انميبياو إثيوبيا إىلبعثات مساعدة تقنية  إيفاد"، وتوطيد التعاون بني بلدان اجلنوب
أما الصناعة. اجلهات الفاعلة احلكومية و  حتشد  حمكمةأطر مؤسسية وهيكلية  وضع صناعاهتا السينمائية من خالل 

، متواِّله الياابن يف إطار مشروع "حشد املهنيني العاملني يف قطاع السينما لصاحل التعاون اإلقليمي يف آسيا"، الذي 
إىل إضفاء الطابع املهين على  رميأطر تنظيمية ت على وضع  ن األمانة،، بدعم مفيتنامو اتيالندو إندونيسياتعمل ف

 لتعاون اإلقليمي من خاللالتدريب، وتشجيع ا عربخمتلف اجلهات الفاعلة  تعزيز قدرات من خالل قطاع السينما
ق املساواة بني خطة عمل اليونسكو اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف حتقي معومتاشيًا  .إلنتاج املشرتكلاتفاقات  إبرام

الشباب من خالل  ريقينيلدعم صانعي األفالم األفاليونسكو مبادرة  استهلت، 2021-2014اجلنسني للفرتة 
وأعلنت املديرة العامة لليونسكو واملخرجة برانمج توجيه متعدد األجيال للنساء يف إطار إقامة فنية يف انرا ابلياابن. 

أمساء الفائزات العشر يف الدورة ، 2020فرباير شباط/الدورة الثالثة عشرة للجنة يف  عقدمبناسبة انومي كاواسي، 
 بوركينا فاسوو  جنوب أفريقياهي    -ات من مخسة بلدان أفريقية  وافد األوىل من هذه اإلقامة. وستشارك الفائزات ال

والوصول إىل  متينةاندماجية ملدة أسبوعني يف الياابن لبناء شبكات دولية يف إقامة  - السنغالو يجرياينو كينياو
 8مجاهري جديدة.

وافقت اللجنة على مخسة و  .الفعال للصندوق الدويل للتنوع الثقايفلتشغيل اضمان على أيضًا األمانة  وعملت -15
قامت األمانة، فضاًل عن و  اً.أمريكي اً دوالر  1 197 823قدره خالل هذه الفرتة بتمويل إمجايل  اً عشر مشروع

التقييم اخلارجي الثاين للصندوق   ات السبع عشرة املنبثقة منتوصيال  بتنفيذ وإدارة طلبات التمويل،    شاريعهذه امل  رصد 
 اً لتقرير، ركودذا ااألمانة، خالل الفرتة املشمولة هب سجلتو اليت وافقت عليها اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة.  الدويل

عدد قياسي من إذ ق داِّم  .األطراف وزايدة حادة يف عدد طلبات التمويل الواردةاليت تقدمها املسامهات الطوعية يف 
 102من    اً مشروع  1027  بلغ   طلبات التمويلإىل تقدمي  عشرة  يف إطار الدعوة احلادية    2020املشاريع يف عام  

 وتوضح  .2019يف عام    طلبات التمويلإىل تقدمي  ابلدعوة العاشرة    ٪ مقارنةً 114  بنسبة  وهو ما ميثل ارتفاعاً ،  بلد 
 الصندوقبروز صورة  من انحية علىتدل الزايدة الكبرية يف عدد طلبات التمويل  أن ، DCE/21/8.CP/12الوثيقة 
زايدة احتياجات   على  من انحية أخرىتدل  وبناء القدرات اليت تبذهلا األمانة، و   واإلعالم  التواصلل جهود  عبف  الدويل

 .على القطاعات الثقافية واإلبداعية 19-كوفيد   ائحةيف مواجهة العواقب املدمرة جل وال سياماالبلدان النامية،  

للجهات هشاشة األوضاع االجتماعية واالقتصادية واملهنية  2020يف عام  19-كوفيد قد بيانت أزمة جائحة  ف -16
الضرورة  تفاقمو . ةالثقاف العاملني يف جمال أي الفنانني واملهنيني - يف القطاع الثقايف واإلبداعي الفاعلة الرئيسية

االتفاقية وتوصية عام   صدتعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ ور بغية    2018األمانة منذ عام    بذلتهاامللحة للجهود اليت  
واليت رحبت هبا اهليئات   ،"(1980)املشار إليها فيما يلي ابسم "توصية عام  ع الفنانا وضأبشأن  1980

 -برانمج اليونسكو الرائسية لالتفاقية واللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي. ويتيح 
 

لت اإلقامة، اليت كان من املزمع تنظيمها يف الفرتة املمتدة من  8  .19-، بسبب جائحة كوفيد2020نيسان/أبريل  12آذار/مارس إىل  29أ جاِّ

https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
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وضع سياسات  بغيةواصلة هذه اجلهود مل الوسائل الالزمةلألمانة  يف جمال الثقافة آشربغ للفنانني واملهنيني العاملني
 وتدابري قائمة على حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني من أجل حتسني أوضاع الفنانني.

اإلبداع وتنشيط احلياة الثقافية بوصفهما عنصرين أساسيني األنشطة التنفيذية لألمانة بتعزيز  ويتعلق جانب آخر من   -17
السرتاتيجية اخلاصة بس بل تعزيز أنشطة ل اً وفقو   .يف فرتات ما بعد النزاععملية إعادة البناء واملصاحلة   من عناصر

 ادرة اليونسكو، ويف إطار مباليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح
 –املوصل  يفاحلياة الثقافية  حياءمشروع "وصلة: إنفذت األمانة املرحلة األوىل من  ،"إحياء روح املوصل"الرائدة 

 .صندوق اليونسكو حلماية الرتاث يف حاالت الطوارئلعراق" الذي ميواِّله  ا  امسع صوت

ابرينا هو س -من خالل مبادرة اليونسكو  وال سياما، الثقافيةابملساواة بني اجلنسني يف الصناعات ومت النهوض  -18
 طاجيكستانو  السنغالو  فلسطنيو  املكسيكاليت دعمت أربعة مشاريع يف    ": تشجيع النساء املبدعاتةأنت التالي"

من   اً هذه املبادرة أيضوكانت    .يف العصر الرقمي  اإلبداعيةهبدف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الصناعات الثقافية و 
وسعياً   .2021-2014اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب للفرتة  أهم مسامهات األمانة يف تنفيذ  

 إلكرتوينموقع  نشئأ  الحتفاء إببداع املرأة يف اجملال الرقمي، وابتكاري تسليط الضوء على نتائج هذا املشروع االإىل 
شخص   53000حضره أكثر من    2020نوفمرب  تشرين الثاين/يف    جامع مؤمتر    ن ظاِّمو   ،2020فرباير  شباط/يف  

ملساواة بشأن االفعالة  أنشطة التواصل والرتويج  على   أيضاً   األمانةوشددت   .عرب خمتلف وسائل التواصل االجتماعي
 فريقي للسينما والتلفزيوناملهرجان األيف إطار  ونظَّمت األمانة، ابلتعاون مع مكتب اليونسكو يف داكار،    .بني اجلنسني

ور املرأة يف د لتعزيزوإقامة الشبكات  الرتويج، عدداً من أنشطة 2019يف شباط/فرباير  واغادوغوالذي ع قد يف 
عاماً  50وتضمنت هذه األنشطة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى بعنوان ". صناعة األفالم يف أفريقيا

" حبضور املديرة العامة لليونسكو والسيدة األوىل لبوركينا للمرأة  50/50للمهرجان األفريقي للسينما والتلفزيون:  
 .ورواندا  وي الثقافة يف بوركينا فاسفاسو ووزيرَ 

 (2021-2016خطة عمل اليونسكو لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية )من  3مع اهلدف  شياً امتو  -19
وتسخريها ألغراض التنمية املستدامة"، نـ فاِّذ النشاط األول لبناء "تعزيز الرتاث احلي واإلبداع والصناعات الثقافية 

برابدوس يف تشرين الثاين/نوفمرب يف    9املعاملة التفضيلية يف جمال الثقافةالقدرات الذي يتمحور ابلكامل حول تعزيز  
ترينيداد و ،سانت لوسياو ،يةمهورية الدومينيكاجلو ،جامايكا ومنمن هذا البلد  جهات فاعلةضم و  ،2019
بروتوكول   وال سياما،  االحتاد األوروبو   اتفاق الشراكة االقتصادية بني دول املنتدى الكارييبويف إطار تنفيذ    .وتوابغو

 

تيسار البلدان املتقدمة املبادالت الثقافية مع البلدان النامية املتعلقة ابملعاملة التفضيلية للبلدان النامية على ما يلي: "من االتفاقية  16تنص املادة  9
ين هذه البلدان وسائر مهنيايها والعاملني هبا يف جمال الثقافة، وكذلك مبنح معاملة تفضيلية، من خالل األطر املؤسسية والقانونية املالئمة، لفنا

 ."لسلعها وخدماهتا الثقافية

https://www.you-are-next.org/
https://www.you-are-next.org/
https://www.you-are-next.org/
https://www.you-are-next.org/
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تناولت البلدان املعنية اإلمكاانت املتاحة يف هذا اإلطار لتحسني نفاذ املهنيني العاملني يف الصناعات التعاون الثقايف،  
 الثقافية واإلبداعية والفنانني والسلع واخلدمات الثقافية فيها إىل األسواق الدولية.

 وتبادهلا  املعارفرصد تنفيذ االتفاقية وإدارة    -اً  رابع

يف مجيع  رصدًا منظماً ومنهجياً  لرصد تنفيذ االتفاقية اضيةالسنوات امل على مدىواصلت األمانة اجلهود املبذولة  -20
 رصد االتفاقية.آليات  اليت ولدهتا  حتليل ونشر املعارفو  ،أحناء العامل

 2019يف عام    اثلثهامت األمانة ثالث حلقات تدريبية دون إقليمية كان  اقية، نظَّ تعزيز رصد تنفيذ االتفوسعياً إىل   -21
السياسات رصد األقران بشأن  منم التعل   حفز إىل ترمي( على التوايل يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيان ظاِّمت )

يف أفريقيا   بلداً مشارك من تسعة بلدان يف آسيا وستة عشر    100أكثر من  وتبادل    .التشاركياملستندة إىل النهج  
التقارير الدورية  كيفية استخدام   بشأن وسبعة بلدان يف أمريكا الالتينية املعارف واخلربات  الكربى جنوب الصحراء

برانمج قدَّم  و ات.  بوصفها أدوات لوضع خطط اسرتاتيجية وإقامة منابر للحوار بشأن السياس  ة أعوامربعاأل  لفرتات
الوكالة السويدية للتعاون الدويل من الذي متواِّله    ،بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي

عاَمي لفرتات األربعة أعوام يف تقريراً دورايً    83تقدمي    فضى إىلأ وهو ما   كبرياً يف هذا الصدد، دعماً أجل التنمية
 2020.10تقريراً يف عام    79و  2019، منها أربعة تقارير يف عام  2020و 2019

القرار دورته السابعة )ربعة أعوام، الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف لفرتات األإطار التقارير الدورية  مواءمة وأسفرت -22
12 7.CP  حتسان كبري يف جودة ووجاهة املعلومات الواردة يف التقارير. وسيتيح التقرير   عن(، مع إطار رصد االتفاقية

ل نشره  إعادة صياغة السياسات الثقافية""نون  العاملي الثالث املع ، تقدمي صورة 2022شباط/فرباير    إىل، والذي أ جاِّ
 من التقارير الدورية املستمدةالتدابري مكانت و  11أدق حلالة الصناعات الثقافية واإلبداعية يف خمتلف أحناء العامل.

يف عام  نشئتاليت أ   املرتبطة ابالتفاقية سياساتلامنصة رصد من إثراء  األمانةَ لفرتات األربعة أعوام لألطراف 
 واليت استمر تطويرها منذ ذلك احلني.  2017

نشر العديد من التقارير    من خاللاملتعلقة بتنفيذ االتفاقية    املسائل املهمةبشأن    تبادل املعارف وفضاًل عن ذلك، ع زز   -23
  بشأن سلسلة من املنشورات ابللغات الفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية وأصدرت األمانة  الواثئق.غريها من والدراسات و 

  .املعاملة التفضيليةو   احلرية الفنيةو   اجملتمع املدين و   البيئة الرقمية و   املساواة بني اجلنسني  ومنها جمالاالتفاقية،    رصد جماالت  
اتفاق   يف الثقافة"  املعنونة ثردراسة األ  مها ،سلسلة الدراسات املعنونة "السياسات والبحوث" وأضيف عددان إىل 

 

 . DCE/21/8.CP/9ي، انظر الوثيقة برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركللمزيد من املعلومات عن تنفيذ  10
 لفرتاتالنهائي لتقدمي التقارير الدورية    املوعدمن أجل طلب أتجيل    2020األمانة يف عام  إىل    2005ية عام  العديد من األطراف يف اتفاق  توجه 11

ربعة أعوام حىت األ لفرتات، وافقت األمانة على تقدمي التقارير الدورية ومن ثَ . 19-جائحة كوفيد النامجة عنربعة أعوام بسبب األزمة الدولية األ
 .2021ما حال دون نشر التقرير العاملي يف حزيران/يونيو وهو تشرين الثاين/نوفمرب،  1

https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=10
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=10
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/gender_en_web.pdf
https://en.unesco.org/creativity/publications/digital-environment
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/societe_civile-web_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_pdf_web.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/preferentialtreatment-version_web_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/publications/culture-cariforum-european-union-economic
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  ،" ومنطقة الكارييب؟الشراكة االقتصادية بني دول منتدى الكارييب واالحتاد األوروب: إعادة التوازن التجاري بني أورواب  
ر أثبشأن  2018وحتليل معمق لنتائج الدراسة االستقصائية العاملية اليت تشمل أربع سنوات واليت أ جريت يف عام 

األربعني للمؤمتر العام يف " واليت ن شرت خالل الدورة الثقافة وظروف عمل الفناننيواملعنونة " 1980توصية عام 
 .2019تشرين الثاين/نوفمرب   20

خمصص رصد  عملية، 2020يف عام  19-كوفيديف إطار إجراءات التصدي لعواقب أزمة   ،األمانةواستهلت  -24
احلكومات  اختذهتاالطوارئ اليت يف حاالت تدابري النة من عيا ل قدم جرداً ت إلكرتونية ديناميةصفحة إنشاء  سفر عنأ

أحناء العامل من أجل مساعدة القطاع اإلبداعي خالل  تلفخمواجملتمع املدين يف 
هذه اجملموعة   مااستخد من  كومة مجهورية كوراي  حالذي قدمته  دعم  ال  مكانو   .األزمة

 بتكارية أساسًا لوضع دليل عملي بعنوان من املمارسات اال
" يربز الثقافة يف أزمة: دليل رسم السياسات الكفيلة بتعزيز مرونة قطاع اإلبداع"

وجهات التدابري املتخذة يف حاالت الطوارئ اليت أثبتت فعاليتها وفائدهتا، ويقيام الت
 واضعينصائح عملية ملساعدة الناشئة، وحيدد الفجوات الناشئة والقائمة، ويقداِّم 

االقتصادي  عاشنالصناعات الثقافية واإلبداعية يف خطط اإل إدماجالسياسات يف 
 .واالجتماعي

الوكالة السويدية و  افةآشربغ للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثق -برانمج اليونسكو  من دعمب ،نشرت األمانةو  -25
عن   الذوداحلرية واإلبداع:  "يف سلسلة التقارير العاملية لالتفاقية بعنوان    اً خاص  عدداً ،  للتعاون الدويل من أجل التنمية

أاير/مايو   3يف  مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة وذلك ،"التنوع الذود عنو  ،الفن
حلماية القانونية اب  املرتبطةم التقرير حملة عامة عن التطورات والتحدايت احلالية  يقداِّ . و 2020

 .ةالثقاف العاملني يف جمال للحرية الفنية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية للفنانني واملهنيني
أوجه آتزر بني توصية عام ويندرج ذلك يف إطار اجلهود اليت تبذهلا األمانة يف سبيل إقامة 

عدٌد يف إطار النهوض ابحلرية الفنية والدفاع عنها. ون شر  وال سياما، واالتفاقية 1980
اجلنسانية واإلبداع: بعنوان "  2021آذار/مارس    8مبناسبة اليوم الدويل للمرأة يف    اثن    خاصٌ 

 ".اهلاوية  شفريالتقدم على  

يف  ةالبصري ةالسمعياحملتوايت صناعة األفالم و  بشأن استقصائيةدراسة الصني،  من دعمب ،ت األمانةواستهل -26
، من هلا تيحمن أجل احلصول على بياانت إحصائية ومعلومات مستنرية ت 2020يف تشرين الثاين/نوفمرب  أفريقيا
اقرتاح خارطة طريق ، ومن انحية أخرى،  أفضل  فهماً   االقارة األفريقية واحتياجاهت  اليت تواجهها  تحدايتالفهم    انحية،

الغاية، أجرت اليونسكو مشاورات مع احلكومات هلذه  حتقيقاً و . هاوتنفيذ  سياسات مالئمة وضع لدعم الدول يف 

https://en.unesco.org/creativity/publications/culture-cariforum-european-union-economic
https://en.unesco.org/creativity/publications/culture-cariforum-european-union-economic
https://en.unesco.org/creativity/publications/culture-cariforum-european-union-economic
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371790
https://en.unesco.org/creativity/covid-19
https://en.unesco.org/creativity/covid-19
https://en.unesco.org/creativity/covid-19
https://en.unesco.org/creativity/publications/culture-crisis-policy-guide-resilient-creative
https://en.unesco.org/creativity/publications/freedom-creativity-defending-art-defending
https://en.unesco.org/creativity/publications/freedom-creativity-defending-art-defending
https://en.unesco.org/creativity/publications/gender-creativity-progress-precipice
https://en.unesco.org/creativity/publications/gender-creativity-progress-precipice
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برانمج  عن وضع الدراسة قد تسفر و يف هذا القطاع من خالل استبيان عرب اإلنرتنت. العاملني األفريقية واملهنيني 
 .املزيد من املسامهات الطوعية  إذا مت إجياديف أفريقيا  األفالم جديد للتعاون يدعم تطوير صناعة  

 اإلعالم والرتويجو   تواصلمن خالل مبادرات ال  املعنية  هاتاجلتوعية   -  خامساً 

يف  19-كوفيدجائحة   األزمة النامجة عن سببب كثرياً اليت اضطلعت هبا األمانة   ة التواصل واإلعالمأنشط تضررت -27
 وألنلغائها، ومن األسفار الدولية أو أدت إىل إ وجاهياً اليت حدات من إمكانية تنظيم الفعاليات  ،2020عام 

الصحي اليت اعت مدت يف خمتلف أحناء العامل  احلجرإجراءات من القطاع اإلبداعي كان من أكثر القطاعات تضرراً 
عرب  التواصل واإلعالماألمانة جهودها من أجل تعزيز أنشطتها يف جمال  كثفت  لذاللحد من انتشار الوابء. 

االستخدام املتزايد لوسائل التواصل  . وقد أاتح امللحة املسائلواألطراف بتلك  عامة الناساإلنرتنت بغية توعية 
 العامل.  يف خمتلف بقاع ،اصة الشبابخبو ، اليني األشخاصالتواصل مع ماالجتماعي اخلاصة ابملنظمة  

هي مبادرة   "صمود الفن "  حركةشك يف أن   وال -28
هذه  رميتعالم الرائدة لألمانة. و التواصل واإل
اليونسكو ابلشراكة   استهلتهااليت  ،  احلركة العاملية

مع االحتاد الدويل جلمعيات املؤلفني وامللحنني 
أبريل  نيسان/ 15مبناسبة يوم الفن العاملي يف 

عواقب ، إىل دق انقوس اخلطر بشأن 2020
تسليط الضوء على قدرة الفن و ، ةالثقاف العاملني يف جمال واملهنينيالفنانني معيشة على سبل  19-كوفيد  جائحة

حوارات تنظيم  إىل  من مجيع أحناء العامل    ةالثقافالعاملون يف جمال  ود عي الفنانون واملهنيون  الشدائد.  الصمود أمام  على  
 هصة للتعبري عن اهتماماتعن اليونسكو من أجل تزويد جمتمعهم الفين مبن  صورة مستقلةب  "صمود الفن"  حركة  يف إطار

ي ن ظم ذ االفتتاحي ال احلواريف  خان ضياهالنوااي احلسنة لدى اليونسكو جان ميشيل جار و ا سفري وشارك وأفكاره. 
ابلشراكة مع قطاع االتصال  ،اً مت األمانة أيضنظَّ و . ابلشراكة مع االحتاد الدويل جلمعيات املؤلفني وامللحنني

وابء كافحة االستعانة ابلثقافة مل: Dontgoviral#" عنوان حتت  "صمود الفن"حركة  حوارًا يف إطارواملعلومات، 
التضليل إلثبات أن املوسيقى ميكن أن تكون أداة فعالة ملكافحة  2020مايو أاير/ 23يف التضليل اإلعالمي" 

 اإلعالمي يف أوقات اجلائحة.
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 100شارك فيها أكثر من  حواراً  240أكثر من ونظمت اليونسكو ودوهلا األعضاء ومنظمات اجملتمع املدين  -29
للتبادل والتعاون على  دينامية جيدة "صمود الفن" ولدت حركةو . 2020كانون األول/ديسمرب   31 حىت، بلد 

ابلتعاون مع  على سبيل املثال،فريقيا، ألشرق قام مكتب اليونسكو اإلقليمي . فاملستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي
 "صمود الفن" بشأن حركةإقليمي  حواربتنظيم مكاتب اليونسكو يف املنطقة ومفوضية االحتاد األفريقي، غريه من 

 تقنينيةريقيا" من أجل نشر األطر الأفيف  نيالفنان أوضاع فريقيا:أ|صمود الفنبعنوان " 2020يوليو متوز/ 28يف 
أبوضاع   اخلاصةة  الوطني  اتالتشريع  شأن قدرةبإزكاء الوعي  اليت تروج هلا اليونسكو واالحتاد األفريقي يف هذا الشأن و 

 .يف إضفاء طابع رمسي على القطاع الثقايف واإلبداعيعلى املسامهة    الفنانني

وال يف خمتلف أحناء العامل،    واراتاحل، ودعم منظمي  "صمود الفن"  األمانة موارد بشرية كبرية لتنسيق حركة  وخصصت -30
 .بصورة منهجية  اجملمعةتنظيم املعلومات واالتصاالت    أساليبالتفكري يف  لدعم  املكاتب امليدانية، و من خالل    سياما

 صورةالبياانت ب، إىل مجع احلواراتيف إطار هذه ودعا املهنيون العاملون يف جمال الثقافة يف خمتلف أحناء العامل، 
عملية  من خالل ةاإلبداعي املنظومةة وجامعة للمؤسسات الثقافية، وتعزيز ، ورسم خرائط شاملةتظمومن ةمنهجي

 هاوتقييمرسم السياسات الشديدة يف املشاركة يف م برغبته األمانة علماً  أحاطتمشاورات عامة. و إجراء تشاركية و 
امليدان يف جهود إنعاش الصناعات الثقافية واإلبداعية يف ت راعى الدروس املستفادة  لكيما بعد اجلائحة  ةيف فرت 

 (. DCE/21/8.CP/INF.8وإعادة بنائها )انظر الوثيقة 

 عشر مبرور لالحتفال أنشطة عدة أيضاً  األمانة ونظامت -31
 سنة  عشرة  مخسو  ،الدويل  الصندوق  إنشاء  على  سنوات

 .1980عام  توصية على سنة أربعنيو ،االتفاقية على
 املعنون  "صمود الفن"  حركة  أحد احلوارات يف إطار  وتضمن

الذي  ،"واإلبداع التنوع من عاماً  عشر خبمسة االحتفال"
 بني اتحوار  العامل، أحناء خمتلف يف الناس آالف اتبعه

شاركوا   الذين  الرواد  وبعض  ةالثقاف  العاملني يف جمال  املهنيني
 عشر: الثقايف للتنوع الدويل الصندوق" بعنوان  كتيباً  أيضاً  األمانة ونشرت. االتفاقيةيف املشاورات بشأن وضع 

 ابالحتفاالت  رتبطةامل  األنشطة  وأاتحت.  املاضي  العقد  خالل  للصندوق  الرئيسية  النتائج  يعرض"  اإلبداع  من  سنوات
 الدروس من االستفادة مع  واإلبداعية، الثقافية للقطاعات ديد اجل النظام البيئي مالمح يف مجاعياً  للتفكار فرصة

 معاملة  مبنح  هالتزامال  املتقدمة  البلدان   امتثالو   الفنانني،  أوضاع  لتحسني  مبتكرة  طرائق  القرتاح  املاضي  من  املستخلصة
 التعاون دعمبو  الثقافية، موخدماهت همسلعول النامية البلدان  يف ةالثقاف العاملني يف جمال واملهنيني للفنانني تفضيلية

 .دينامية  ثقافية  قطاعات  هتيئة بيئة مؤاتية لنشوء  خالل من املستدامة  التنميةحتقيق   أجل  من  الدويل

https://en.unesco.org/creativity/publications/ifcd-10-years-creativity
https://en.unesco.org/creativity/publications/ifcd-10-years-creativity
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 أعلنتها اليت املستدامة التنمية أجل من اإلبداعي لالقتصاد الدولية ابلسنة اليونسكو احتفال أيضاً  األمانة وتقود -32
 املدمرة  يف ضوء اآلاثر  الدولية  السنة  هذه  جدوىتعززت  و .  12والسبعني  الرابعة  دورهتا  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية
 أجل  من  ةالثقاف  العاملون يف جمال  واملهنيون  الفنانون   يكافح  إذف.  واإلبداعي  الثقايف  القطاعني  يف  19-كوفيد  جلائحة
 لن ت عزَّز  املستقبل  يف  األزمات  جماهبة  على  القطاعات  هذه  قدرة  نجيدر التذكري أب  اجلائحة،  هذه  عواقب  أمام  الصمود

. اإلبداعي االقتصاد تنشيط إىل الرامية اجلهود صميم يف ةالثقاف العاملون يف جمال واملهنيون الفنانون و ضع إذا إال
  لتنظيم  نصائح تقداِّمإرشادية  أدلة عن فضالً  الدولية للسنة اليونسكو طريق خارطة السياق هذا يف األمانة نشرتو 

  اليونسكو   واغتنمت.  13الثقافيةماعات  واجل  الفنانني  عمل  ودعم  املدين  واجملتمع   األعضاء  الدول  لفائدة  عملية  أنشطة
 اجلمعية  رئيسل  فيديو  رسائل  عرب نشر  الدولية  ابلسنة  االحتفال  أجل  من  للجنة  عشرة  الرابعة  الدورة  افتتاح  فرصة  أيضاً 

 األونكتاد - مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ممثلي عن فضالً  ،كولومبيا مجهورية ورئيس املتحدة لألمم العامة
 دراسات إىل اً استناد ،2021 عام خاللاألمانة  ستدعوو . الدويل والبنك( الدولية للسنة الرائدة الوكالة بوصفها)

 الفنانني، أوضاع حتسني إىل اليونسكو، نشطةأ من وغريها الدويل الصندوق موهلا اليت املشاريع املستمدة من احلالة
 ابلتحول املرتبطة والتحدايت الفرص مع الثقافية السياسات وتكييف املستدامة، التنمية لنماذج مؤاتية بيئة وهتيئة

-اليونسكو ائزةجل وبنغالديش اليونسكو بتدشني الدولية ابلسنة اليونسكو احتفاالت وستتوَّج. الرقمي
 للمؤمتر واألربعني احلادية الدورة مبناسبة  14اإلبداعي لالقتصاد الدولية الرمحن جميب الشيخ ابندو البانغو/بنغالديش

 .2021 نوفمرب/الثاين  تشرين  يف  العام

 االستنتاجات وُسبل املضي قدماً  -سادساً  

 وثيقة  التفاقيةا  ة الالزمة لتكونتينس املساأل  2021و 2019  عاَمي  بني  ةاحملرز   التقدم  أوجه  لعبف  األمانة  أرست -33
 زايدة لصاحل واإلبداعية الثقافية الصناعات يف اهليكلية التغيرياتإجراء  هجا و ومصدراً ي سرتشد وي وفعالة ةجمدي تقنينية

 للتقارير التشاركية ةواملنهجي نتائجالالقائم على االتفاقية  إطار رصد أثبت وقد. اوتعزيز االنتفاع هب احمتوايهت تنوع
. األولوية  ذات  اجملاالت  وحتديد   السياسات  تقييمل  ألطرافايف متناول    فعالتان   ن أداات  أهنما  أعوام  ربعةاأل  لفرتات  الدورية

عت اليت واملعلومات البياانت من اهلائل الكم دلوي  اليت العاملية االستقصائية والدراسة الدورية التقارير خالل من مج 
 حتقيق يف تساهم واإلبداعية الثقافية القطاعات أن على  1980 عام توصية تنفيذ  بشأن  2018 عام يف أ جريت
 والنمو اجليد، والتعليم األساسية، واحلرايت اجلنسني، بني ابملساواة النهوض إىل الرامية املستدامة التنمية أهداف

 .البلدان   بني  واملساواة  الالئق،  عملوال  االقتصادي،

 

12 A/C.2/74/L.16/Rev.1 :https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.16/Rev.1 . 
 . years/creativeeconomy2021-https://ar.unesco.org/commemorations/internationalمتاحة على  13
 لمجلس التنفيذي لليونسكو. وملزيد من املعلوماتل 15م ت/210قرار ال مبوجب اجلائزة أ نشئت 14

 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374535_ara  نظرا

https://en.unesco.org/creativity/convention/monitoring-framework
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.16/Rev.1
https://ar.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374535_ara
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 تسفر أ  قد ف.  19-كوفيد   جائحة  يف األزمة النامجة عن  والربانجمية،  التشغيلية  الناحيتني  من  ،ةالرئيسي  ومتثلت الصعوبة -34
 الثقافية احملتوايت إنتاج رقمنة تسريع  إىل الفريوس انتشار من للحد  الدول اختذهتا اليت الصحياحلجر  تدابري

 فيما يتعلق وال سياما الثقايف التعبري أشكال تنوع أمام جديدة حتدايت طرح ماوهو  ،على حد سواء واستهالكها
عت اليت الشهادات سلطت وقد . املؤلف وقحق ومحاية عادل أجر على املبدعني حبصول احلوارات اليت  خالل مج 

 جماالً  توفر اإلنرتنت شبكة أن ، فمععامليعلى الصعيد ال فارقةامل على الضوء "صمود الفن" حركة أ جريت يف إطار
تدر أجراً  ما اندراً  الرقمية املنصاتفإن  جبمهورهم، ابتصال أبهنم وحتسسهم الفنانني من للعديد األداء أو للعرض

 تنفيذ لدعم 2015 عام منذ  األمانة به اضطلعت الذي العمل أمهية النتائج هذه وتؤكد. احملتوايت ملبدعي كافياً 
 إجراءات التصدي  حتديد  من أجل لألطراف  كاف  دعم  تقدمي  من األمانة  متكني  ولكن.  الرقمية  البيئة  يف االتفاقية

 تعبئة  يتطلب الثقايف، التعبري أشكال تنوع أمام الرقمية البيئة تطرحها اليت للتحدايت ستدامةاملو  اهلادفةو  فعالةال
 (. DCE/21/14.IGC/14الغرض بناًء على طلب اللجنة )الوثيقة    هلذا  و ضع  الذي  الربانمج  لتمويل  طوعية  مسامهات

 األطراف اختاذ واإلبداعية الثقافية الصناعات على عواقبها وحجم 19-كوفيدالناجم عن أزمة   تعقيدال وسيتطلب -35
 أعلنته الذي ،2021 عام خالل جهداً  األمانة تدخر لنو . الدويل التعاون  وتوطيد متضافرة إجراءات االتفاقية يف

  ، (A/RES/74/198ر  القرا)  املستدامة  التنمية  أجل  من   اإلبداعي  لالقتصاد  دولية  سنة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية
 وتعد. اإلبداعي االقتصاد يف ةالثقاف العاملني يف جمال واملهنيني للفنانني الرئيسي ابلدور املعنية هاتاجل مجيع  لتوعية

 اً أساسي اً شرط  اإلبداعية القيمة سلسلة تغذي اليت واخلدمات السلع ملنتجي والئقة كرمية عمل وظروف بيئة هتيئة
 املسامهة على الضوء سلطت قد الصحية األزمة أن ومع . املستدامة التنمية أجل من اإلبداعي االقتصاد الزدهار

 االعتماد  تود  األمانة  فإن   ،الصمود  على  اجلماعية  والقدرة  اجلماعي  الرفاه  يف  واإلبداعي  الثقايف  للقطاع  األساسية
 ضمان  نظم  وإقامة  ،ةالثقاف  العاملني يف جمال  واملهنيني  للفنانني  عادل  أجر  تقدمي  إىل  للدعوة  املستنري  اجلمهور  هذا  على

 الطريق الدولية السنة متهد  حبيث الرقمي التحول لفوائد  العادل التقاسم وحتقيق ،هلم اقتصادية ومحاية اجتماعي
 .ابستمرار  واالستدامة  الصمود  على  اإلبداعية  املنظومة  قدرة  لتحسني

 العاملية األزمة هذه من التعايف أجل من ألطرافإىل ا تقدميه من األمانة ستتمكن الذي الدعم عتمدسي ذلك، ومع -36
 الدول  حتددها  اليت  واألولوايت  املتاحة  واملالية  البشرية  املوارد  بني  املوجودة  الفجوة  سد   إمكانية  علىاعتماداً كبرياً  

 النظامية نشطةلأل املخصصة املوارد لتحسني ت بذل كبرية اً جهود ومع أن . لالتفاقية الرائسية واهليئات األعضاء
 املسامهات املمولة من الربامج مع التآزر على إجياد أوجه منهجياً من خالل احلرص  وال سياما رصدها،لو  لالتفاقية
  فر اتتو  اليت والبشرية املالية ابملوارد لألطراف املتزايدة والطلبات التوقعات تلبية على قادرة غري األمانة فإن الطوعية،

. املوظفني نقص عن جزئياً  تعويضال يف األعضاء الدول بعض تقدمه الذي( والعيين املايل) الدعم ويساهم. لديها
 2008 عام منذ ( كندا) كيبيك حكومةوتضع  وظفني؛إلعارة امل دعمال 2016 عام منذ  كوراي مجهوريةقدم تف

 2021-2019 الفرتة يف الياابن دعمتو . السنة يف أشهر ستة ملدة األمانة حتت تصرف شاب مهين خدمات
 إجراء  إىل  أيضاً   األمانة  وتسعى.  مماثلة  دعم  س بل  بتقدمي   الصني،  مثل  أخرى،  بلدان  وتعهدت.  منتسبة  خبريةتوظيف  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375538_eng/PDF/375538eng.pdf.multi
https://undocs.org/ar/A/RES/74/198
https://undocs.org/ar/A/RES/74/198
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 املشاريع  ميزانيات  ة هذه االحتياجات لدى وضعومراعا  ،الربامج  تنفيذ  بغية  البشرية  املوارد  من  الحتياجاهتا  دقيق  تقييم
 حيد  املؤقتة  التعاقدية  الرتتيبات  الناجم عن  املرتفع  املوظفني  تغريا   معدل  فإن  ذلك،  ومع.  الطوعية  املسامهات  املمولة من

 .املكاتب امليدانية على حد سواءو   املقر  يف  ،األمانة  قدرات  من  كثرياً 

 الالزمة  املوارد  بني  الفجوة  الدويل  الصندوق  إىل  املقدَّمة  الطوعية  املسامهات  مستوى  اخنفاض  فاقمي  ذلك،  عن  وفضالً  -37
. تزداد التمويل طلبات يف حني ال تنفك دعمها، للصندوق ميكن اليت املشاريع وعدد ورصده الصندوق لتشغيل

 متكني بغية واخلاص العام القطاعني من الشركاء مع وجتديده تعاونال توطيد املقبلة الفرتة يف الضروري من سيكونو 
 الفقر من واحلد  املستدامة، التنمية أجل من الدويل التعاون  تيسري يف املتمثلة مبهمته الوفاء من الدويل الصندوق
 .النامية  البلدان  يف  دينامية  ثقافية  قطاعات  نشوء  لتشجيع 

 منصة خيص فيما وال سياما رئيسيني، حتديني ميثالن وحتسينه التفاقيةاب اخلاص املعارف إدارة نظام صيانة تزال وال -38
 اليت الدورية التقارير من ةمد املست املبتكرة والتدابري السياسات عن دقيق حبث إجراء تتيح اليت  15السياسات رصد

 ،19-كوفيد أزمة    ظل  يف  ومستقر  حمسَّن  نظام  لوضع  احملورية  األمهية  ازدادت  وقد.  أعوام  أربعة  كل  األطراف  تقدمها
 أجل من القدرات وبناء التقنية ابملساعدة اخلاصة أدواهتا من رقمية نسخ تصميمإىل  األمانة األزمة هذه دفعت إذ

 .ب عد   عن  األطراف  دعم

 وقراراهتا  لالتفاقية  الرائسية  اهليئات  أولوايت  تنفيذ  يف  االستمرار  معابلتزامن    ،التحدايت  هذه  لكل  التصدي  إىل  وسعياً  -39
 :يلي  ما  من خالل  وال سياما الدعم،  من  مزيد  إىل األمانة  حتتاج املساعدة،  على  املتزايد   األطراف  لطلب  واالستجابة

 الثقافية الصناعات أجل من الدويل التعاون لتوطيد ومرونتها الطوعية ابملسامهات التنبؤ على القدرة زايدة -
 على  أوالً   ذلك  وينطبق.  التمويل  بشأن   املنظَّم  احلوار  جلوالت  الرئيسية  املبادئ  مع  يتماشى  مبا  العاملية  واإلبداعية
 املسامهات وعلى الثقايف، للتنوع الدويل الصندوق إىل األطراف كل تقدمها اليت السنوية الطوعية املسامهات

 رصد جماالت كل يف التقنية املساعدة وتقدمي القدرات بتعزيز اخلاصة األمانة برامج لدعم املقدَّمة الطوعية
 الرقمية؛  البيئة  يف وال سياما  االتفاقية،

  اإللكرتوين  املوقع  ي عدا  الذي التفاقية،اب اخلاص املعارف إدارة لنظام املستمران  والتطوير الصيانة -
 (/https://en.unesco.org/creativity ) تخصصةامل  بشرية ال  وارد توافر امل و  نتظم امل  تمويلال  ل ع بف منه،  املرئي  اجلزء  
  حقيقية  أداةميثل  و   الدويل،   املستوى   على  ملعلوماتا   وتبادل  عالم اإلو   تصالال ا  وظيفة   النظام  هذا  ويؤدي.  ستقرة امل و 

 الثقايف؛  للتنوع  الدويل  الصندوق  يدعمها  اليت  املشاريع   ويشمل ذلك  ، ها وتقييم   األمانة   تنفذها  اليت   املشاريع   لرصد 

 إدارة جماالت يف وال سياما موظفني، إعارة أو منتسبني خرباء تعيني من خالل لألمانة البشرية املوارد تعزيز -
 ؛هاوتقييم االتفاقية  لتنفيذ   املشاريع  ورصد  املوارد،  وتعبئة واإلعالم،  واالتصال  املعارف،

 

 . .platform-monitoring-org/creativity/policyhttps://en.unesco املوقع علىميكن االطالع على املنصة  15

https://en.unesco.org/creativity/
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
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 املهنية  واجلهات  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  يف العاملة  املدين  اجملتمع  منظمات مع  نتظمامل  تعاونتعزيز ال -
 تلك عمليف  املتعلقة التوجيهية ومبادئها االتفاقية أهداف إدماج أجل من القطاع يف العاملة الرئيسية

 واإلدارة الوطنية الثقافية السياسات مستوى على الصناعات تلك تواجهها اليت التحدايت وحتديد الصناعات،
 .لالتفاقية الدولية

 :التايل  القرار  اعتماد  يف  يرغب  األطراف  مؤمتر  ولعلا  -40

 CP 8.8مشروع القرار  

 األطراف،  مؤمتر  إنا 

 وملحقها،  DCE/21/8.CP/8الوثيقة    درس  وقد  -  1

 ؛2021-2019  للفرتة  أنشطتها  عن  األمانة  بتقرير  علماً   حييط -  2

 اإلدارة من أجل تهقدَّم الذي املستمر والدعم الفرتة تلك خالل أحرزته الذي التقدم على األمانة هنئوي -  3
 ذلك ، ويشملآلياهتا خمتلف وإدارة النظامية لالجتماعات الفعال التنظيم خالل من لالتفاقية الرشيدة

 الثقايف؛  للتنوع الدويل  الصندوق

 استهالل  وال سياما  ،19-كوفيد  جائحةللتصدي لألزمة النامجة عن    األمانة  ابإلجراءات اليت اختذهتا  ويرحب -  4
 الرتويجو   القدرات  بناء  جماالت  يف  جهودها  مواصلة  على  األمانة  ويشجع  وإدارهتا،  العاملية  "الفن  صمود"  حركة

 لألطراف؛  االقتصادي  اإلنعاش  خطط  يف  واإلبداعية  الثقافية  القطاعات  إدراج  لضمان

 ح ددت واليت امليدانية، املكاتب ويف املقر يف األمانة هبا تضطلع اليت األنشطة دعم إىل األطراف كل ويدعو -  5
 تنفيذ   من أجل  لالتفاقية  الرائسية  اهليئات  قراراتيف  و (  5/م  الوثيقة)  لليونسكو  املعتمدين  وامليزانية  الربانمج  يف

 واحمللي؛  والوطين  اإلقليمي  املستوى  على  االتفاقية

 إدارة  نظام  ولتشغيل  ألمانة،اب  القدرات اخلاص  بناء  برانمج  إىل  طوعية  مسامهات  تقدمي   على  األطراف  ويشجع  -  6
 موظفني أو منتسبني خرباء تعيني من خالل لألمانة البشرية املوارد وتعزيز السياسات، رصد  ومنصة املعارف
 وتقييمها؛ املشاريع  ورصد  املوارد  وتعبئة  واإلعالم  واالتصال  املعارف  إدارة  جماالت يف وال سياما  ،م عارين

 .2023-2021  الفرتة  يف  أنشطتها  عن  بتقرير  التاسعة  دورته  إابان  موافاته  األمانة  من ويطلب -  7
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 امللحق

  التعبري   أشكال   تنوع  وتعزيز  حبماية  اخلاصة  2005  عام  اتفاقية  تنفيذ  طريق  عن  سياماوال    الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  لتعزيز  الالزمة  والتدابري  السياسات  وتنفيذ  بوضع  األعضاء  الدول  قيام   :7  املنشودة  النتيجة
 فعااالً  تنفيذاً   الثقايف

 2020 ديسمرب /األول  كانون  31إىل  2018 يناير / الثاين كانون  1الفرتة املمتدة من   يف  احملرز  التقدم  األداء   مؤشرات  -  7 املنشودة النتيجة   -  5/م 40الوثيقة  

  القرارات  وتنفيذ اعتماد  خالل  من السليمة  اإلدارة ممارسة  -  1 األداء  مؤشر
  ذلك  يف  مبا  ،2005 عام  التفاقية  الرائسية اهليئات عن  الصادرة االسرتاتيجية 

 املستدامة  التنمية أهداف بتحقيق االلتزام

 : التقييم معايري

 . األطراف مؤمتر  قرارات استناداً إىل  األولوايت حتديد •
  خالل  من   وتنفيذها احلكومية  الدولية  اللجنة عمل  خطة يف  القرارات  مراعاة •

 .نفسها اللجنة  قرارات

  اهليئات اليت تدرسها املرتبطة  واضيعيةامل واثئق وال النظامية  الواثئق  تضمني •
يف    املالئمة املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  ملسألة ة صرحي  إشارة الرئيسية 

 . االتفاقية إطار تنفيذ 

 . املدين  اجملتمع يف  الفاعلة  اجلهات  مشاركة  مستوى  •

  األطراف  ملؤمتر السابعة  والدورة ،2018 ديسمرب/ األول كانون يف احلكومية  الدولية  للجنة عشرة الثانية  الدورة ن ظاِّمت •
  اللجنة  واعتمدت. 2020 فرباير/شباط  يف احلكومية  الدولية  للجنة عشرة الثالثة  والدورة ،2019 يونيو/ حزيران يف

16. السابعة  دورته يف  األطراف  مؤمتر  حددها  اليت  لألولوايت   وفقاً  2021- 2020 للفرتة   عملها خطة
 

  االتفاقية  وأمانة  2005 عام  التفاقية  الرائسية  اهليئات اعتمدهتا  اليت العمل  أبساليب  ابحلوكمة املعين  العمل فريق أقر  •
 . احلكومية والدولية  الدولية اليونسكو هليئات جيدة ممارسات   بوصفها

  لتسهيل  الرائسية  اهليئات  اجتماعات  أعمال  جدول يف " 2030اإلبداع|" يف إطار مشروع مناقشات  9 أ درجت  •
  تنفيذ   أتثري  سبل  يف  مجاعياً   التفكري   أجل  من  املشاريع  وأصحاب  القرارات  ومتخذي  والفنانني  األطراف  بني  املباشر   التفاعل
 . 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة تنفيذ  يف  مباشراً  أتثرياً   االتفاقية

  اختذهتا  اليت  املبتكرة القرارات  على  بناءً  2019 يونيو /حزيران  يف  املدين  اجملتمع  منظمات ملنتدى  الثانية  الدورة ع قدت •
  املستوى  على الشفافية على حتقيق و  تشاركي،  أساس على القرارات اختاذ على تشجع واليت  لالتفاقية  الرائسية اهليئات 
  الثانية   الدورة  عن   تقرير ال  عشرة  الثالثة  دورهتا  يف   احلكومية   الدولية  واللجنة   السابعة   دورته   يف   األطراف  مؤمتر   درس و .  العاملي
 . املدين  اجملتمع منظمات  ملنتدى

 

التدابري والسياسات املتعلقة ابملعاملة التفضيلية؛   بشأنما يلي: تقدمي املساعدة التقنية وتبادل املعارف بني األقران من أجل وضع السياسات وتنفيذها ورصدها؛ وتنفيذ أنشطة تدريب وتوعية  فياجملاالت ذات األولوية    تمثلت 16
بشأن أوضاع الفنان.  1980التآزر بني االتفاقية وتوصية عام  أوجه األموال لصاحل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ وحتقيق تعبئةو  الثالثة من التقرير العاملي املعنون "إعادة صياغة السياسات الثقافية"؛ النسخةوإعداد 

 .CP 14.7القرار  انظر
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  التعبري   أشكال   تنوع  وتعزيز  حبماية  اخلاصة  2005  عام  اتفاقية  تنفيذ  طريق  عن  سياماوال    الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  لتعزيز  الالزمة  والتدابري  السياسات  وتنفيذ  بوضع  األعضاء  الدول  قيام   :7  املنشودة  النتيجة
 فعااالً  تنفيذاً   الثقايف

 2020 ديسمرب /األول  كانون  31إىل  2018 يناير / الثاين كانون  1الفرتة املمتدة من   يف  احملرز  التقدم  األداء   مؤشرات  -  7 املنشودة النتيجة   -  5/م 40الوثيقة  

 : االتفاقية رصد جماالت

 الرقمية  البيئة  •
 املدين  اجملتمع  مع  الشراكات •

  املبادئ  تنفيذل  مفتوحة طريق خارطة  وعلى ،والشفافية  املعلومات تبادل بشأن التوجيهية  املبادئ على  األطراف وافقت •
 . الرقمية البيئة يف  الثقايف التعبري أشكال تنوع   لتعزيز  التنفيذية التوجيهية 

  والدورة  األطراف ملؤمتر  السابعة والدورة احلكومية  الدولية  للجنة عشرة الثانية  الدورة هامش  على  فعاليات  عدة  ن ظامت •
  اليونسكو   كراسي)  التفاقيةاب  املعنيني  شركاءال  خمتلف  بني   تواصل  شبكة  إقامة  أجل  من  احلكومية   الدولية   للجنة   عشرة  الثالثة 

  املشاريع  من  املستفيدة  واجلهات   ابالتفاقية   املعنية   التنسيق  وجهات   اليونسكو  رعاية  حتت  العاملة  2  الفئة  ومراكز  اجلامعية
 (. وغريها

  خالل   من  الرقمية،  البيئة   يف  الثقايف  التعبري   أشكال واالنتفاع بتنوع    الرقمية،   واألسواق   اإلبداع  تعزيز  أمهية   على   الضوء  س لط •
  اإلعالمية  الوثيقة انظر) الثقايف التعبري أشكال تنوع يف االصطناعي  الذكاء أتثري عن  علمية مقالة  نشر

DCE/18/12.IGC/INF.4)بيئة :  االصطناعي   الذكاء"  بعنوان"  2030اإلبداع|"  مشروع  إطار  يف   مناقشاتإجراء  و   ؛  
 "  اإلبداع؟ أجل من  االصطناعي  الذكاء"و ،(2018 ديسمرب/ األول كانون 13" ) للمبدعني؟  جديدة عمل

  فضالً   ؛ (2020  فرباير/شباط  13" )الرقمية  البيئة  يف   متنوعة  إبداعية   حمتوايت  اكتشاف"و   ،( 2019  مارس/آذار   5)
  أنت " الشبكي املؤمتر عقد و  االصطناعي؛ ابلذكاء واملعين  القطاعات بني املشرتك اليونسكو عمل  فريق يف  املشاركة عن

  اليونسكو  مبادرة  تدعمها   اليت   األربعة  املشاريع   وإجناز  ؛( 2020  نوفمرب / الثاين  تشرين   25" ) املبدعة   املرأة   متكني :  التالية 
  برانمج  لوضع  استقصائية دراسة  وإجراء ؛( وطاجيكستان والسنغال وفلسطني املكسيك" )التالية أنت" هو ابرينا س -

 . الرقمية البيئة يف  االتفاقية  لتنفيذ  النامية للبلدان  مساعدة



DCE/21/8.CP/8 – page 19 
Annex  
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 2020 ديسمرب /األول  كانون  31إىل  2018 يناير / الثاين كانون  1الفرتة املمتدة من   يف  احملرز  التقدم  األداء   مؤشرات  -  7 املنشودة النتيجة   -  5/م 40الوثيقة  

اليت تكون قد صاغت   لدعمل  املتلقية األعضاء الدول عدد  -  2 األداء  مؤشر
  أهداف حتقيق  يف  م اهاإلسو   الثقايف التعبري أشكال تنوع  تعزيزل  وتدابري  سياسات 

  تراعي قضااي  ة هذه السياسات والتدابري بطريق ونفذت  ، 2005 عام اتفاقية
 ني، وقامت ابلرصد فيما يتعلق هبا اجلنس

 : التقييم معايري

 . لالتفاقية   األساسية األهداف تراعي سياسات  صياغة  إعادة أو  صياغة •

 . السياسات  لتنفيذ عمل  خطط  أو /و  تدابري  وضع •

  إىل   الرامية   والتدابري  السياسات  تتناول  أعوام  ربعة لفرتات األ  دورية  تقارير   تقدمي •
وتقدم   الثقافية، واخلدمات  للسلع ومنتجة  مبدعة  بوصفها املرأة  دور  تعزيز 

 . املستدامة  التنمية غاايت  بلوغب فيما يتعلق  بيانات

 . املدين  اجملتمع يف  الفاعلة  اجلهات  مشاركة  مستوى  •

 : االتفاقية رصد جماالت

 والثقافية   اإلبداعية القطاعات •
 اإلعالم  وسائل تنوع  •

 املعاهدات واالتفاقات  •

  يف  استشارية خدمات الطوعية، واملسامهات العادي  الربانمج  ميزانية من  املمولة األنشطة خالل من  ، اليونسكو قدَّمت •
هذه   تتطلب  ها عندماورصد ها وتنفيذالسياسات  رسم يف تشاركي هنج اتباع  على  وشجعت  الثقافية السياسات  جمال

 . املدين اجملتمع يف  الفاعلة  واجلهات   احلكوميني املسؤولني  مع  األطراف متعددة تشاورية   عمليةالسياسات إجراء 
  م تقيا   اليت  األثر   تقييم دراسات   إجناز   من خالل  التجارية  االتفاقات  يف   االتفاقية  أتثري فهم لتحسني  جديدة  بياانت   أ عدات •

  املعاملة  بشأن تدريبية وحدة ووضع التجارية، االتفاقات يف الثقافة االتفاقية يف األطراف هبا تتناول اليت الطرائق خمتلف
  كرسي  مع ابلتعاونوذلك  ،ة التجارياملعنية ابملفاوضات  هاتاجلو  احلكومية الفاعلة اجلهات إىل موجَّهة التفضيلية،
 (. كندا  يف  الفال  جامعة )  اجلامعي اليونسكو 

 . تقريراً   96  اليت تقدمها األطراف والبالغ عددها أعوام ربعة لفرتات األ  الدورية التقارير وحتليل  تلقي  •
 . وظائفها  لتحسني  السياسات رصد منصة   ط واِّرت •
  بتعزيز  الكفيلة  السياسات رسم  دليل: أزمة يف الثقافة" إصدار املنشور  19- كوفيد ألزمةمت يف إطار إجراءات التصدي  •

 . املستقبل  يف  األزمات  ملواجهة الثقايف  القطاع حسني أتهب لت ابتكارية  ممارسات جيمع الذي  " اإلبداع قطاع مرونة
  السياسات  وضع يف  األعضاء  الدول  ملساعدة اليونسكو نفذهتا  اليت املشاريع /ألنشطةعن ا مثلةأب قائمة يلي  فيما  ترد  •

 : تشاركية  بطريقة  هاورصد هاوتنفيذ والتدابري 

o  الربانمج العادي  ميزانية بلدًا انميًا بتمويل من السويد و  28تشاركي يف ال  املستندة إىل النهج دعم رصد السياسات
 لليونسكو. 

o   تقدمي الدعم لتعزيز األطر التنظيمية للصناعات الثقافية واإلبداعية وتوطيد التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف 
وهي    2020بلدان لالستفادة من هذا املشروع يف عام    5بلداً انمياً بتمويل من االحتاد األوروب. وقد اختريت    12

)كوستاريكا   2019بلدان السبعة املستفيدة اليت اختريت يف عام إثيوبيا وجامايكا وانميبيا وفلسطني وبنما، بعد ال 
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 السياسات واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة  •

 املساواة بني اجلنسني  •

 وغابون وجورجيا واملكسيك وأوغندا وجنوب السودان وزمبابوي(. 

o   دعم صناعة األفالم يف كازاخستان وقريغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان )بتمويل من مجهورية كوراي(؛ ويف
 (. إندونيسيا واتيالند وفيتنام )بتمويل من الياابن 

o  .دعم صناعة املوسيقى يف املغرب وتونس بتمويل من أملانيا 
o اإلعالم،  وسائل الثقافة و  قطاعي إزكاء الوعي بشأن أمهية وضع سياسات وتدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف

  وال سياما ما، هب نتفاعوضرورة وضع نظم رصد لتقييم مستوايت متثيل املرأة يف هذين القطاعني واملشاركة فيهما واال
 ابرينا هو "أنت التالية"، بغية دعم املرأة يف الصناعات اإلبداعية الرقمية. س  -مبادرة اليونسكو  من خالل 

  املدين اجملتمع من   املعنية واجلهات األعضاء الدول عدد  -  3 األداء  مؤشر
مبا   دولية، ال ةساعدامل تكون قد قامت على حنو انجع بتقدمي  اليت للدعم  املتلقية

 الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  طريق  عن يف ذلك 

 : التقييم معايري

 . الثقايف  للتنوع  الدويل الصندوق يف  املسامهات مستوى  •

 . الدولية  املساعدة طلبات  تقدمي  •

 . بنجاح  مشروعات   مبادرات  تنفيذ •

 : االتفاقية رصد جماالت

 . أمريكياً   دوالراً  1  829  065  قدره إمجايل مببلغ مقدماً  مشروعاً  23 على  الفرتة،  هذه خالل  اللجنة،  وافقت •

  الدعوة إطار  يف  ،2020 عام يف الثقايف للتنوع  الدويل الصندوق إىل الدولية املساعدة طلبات من قياسي عدد ق داِّم •
،  بلد   102  من   مشروعاً   1027  تلقي   مت :  الصندوق   من   التمويل   طلبات  تقدمي   إىل   عشرة  احلادية    زايدة   وهو ما ميثل   انم 
 . 2018  عام  يف  التمويل  طلبات  تقدمي  إىل  التاسعة  ابلدعوة   مقارنةً  ٪ 376  تتجاوز 

  وإعداد  الثقايف، للتنوع  الدويل  الصندوق من  متويل  على  احلصول  طلبات بتقييم عين امل اخلرباء فريق  أعضاء  نصف جتديد •
 . للخرباء  نواب وتعيني  ها متويل املراد  املشروعات بشأن   للجنةا موجهة إىل  توصيات 

  إلرشاديةا األدلة  عن  فضالً  اإلنرتنت، عرب الطلبات  تقدمي  منصة ومنها  الثقايف،  للتنوع الدويل  الصندوق أدوات  ن قحت  •
 . والتقييم  الفرز األويل إبجراءات اخلاصة  التقنية

  إعداد  يف  املشاريع  مديري  ملساعدة  وإقليمية  وطنية  عمل  حلقات  تنظيم  من  فتمكانت  امليدانية  املكاتب  إىل  تدريب  ق داِّم  •
  والقاهرة،  ؛ 2018 أغسطس / آب  ومابوتو،  ؛ 2018 مارس / آذار  هللا،  رام )  أفضل  حنو  على  وعرضها  املشاريع  اقرتاحات 
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  إعالمية  اجتماعات  وع قدت (. 2019 مايو / أاير  وأبوجا،   ؛ 2019  مارس / آذار  والرابط،  وليربفيل  ؛ 2019  فرباير / شباط  املستدامة  التنمية أجل  من الدويل التعاون 
 . 2019  يونيو / وحزيران   2018  ديسمرب / األول   كانون   يف   ابريس   يف   الثقايف   للتنوع   الدويل   الصندوق   بشأن   الوطنية   للجان 

 . الثقايف للتنوع   الدويل الصندوق إنشاء على  سنوات  عشر مرور  مبناسبة  تذكارايً   كتيباً  األمانة نشرت •

  التقييم   من   انبثقت   توصية   17  يف   السابعة   دورته   يف  األطراف   ومؤمتر   عشرة  الثانية   دورهتا   يف   احلكومية   الدولية   اللجنة   نظرت  •
  لتعبئة  جديدة اسرتاتيجية وضع التوصيات تلك  وتشمل  عليها،  ووافقت الثقايف للتنوع الدويل للصندوق  الثاين اخلارجي
 . واإلعالم  التصال ل و  األموال 

  وأملانيا،  أفغانستان، : 7 املنشودة  النتيجة  حتقيق  لدعم طوعية  مسامهات  بتقدمي  تعهدت  أو  التالية  اجلهات  قدَّمت •
  األمم  ومكتب   األوروب،   واالحتاد   والسويد،   كوراي،   ومجهورية   والنرويج،   والياابن،   وإسبانيا،   والصني،   والربازيل،   وبنغالديش،

  ومؤسسة  اإلمنائي،  املتحدة األمم لربانمج  التابع اجلهات املاحنة  املتعدد  االستئماين  والصندوق  املشاريع،  خلدمات  املتحدة
 . للثقافة  ينغ تشيو ومؤسسة  دروسوس،

  طريق  خارطة رسم أجل من  أفريقيا  يف  البصرية  السمعية  الصناعةو  األفالم صناعة  بشأن  استقصائية دراسة  إعداد است هل •
 . يف هذا الصدد   الئمةامل تدابري ال و  سياسات ال تنفيذ  يف  الدول ومساعدة  القطاع لتطوير 
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  سياسات   وضعت  اليت  للدعم  املتلقية األعضاء الدول عدد  -  4 األداء  مؤشر
  وخباصة  الفنان، أبوضاع اخلاصة  1980  عام توصية  تعزيز أجل  من   وتدابري
  حتقيق  يفونفذت هذه السياسات والتدابري ورصدهتا، وأسهمت   الفنية،  احلرية 

 اجلنسني  قضااي  تراعي بطريقة 2005 عام  اتفاقية  أهداف

 : التقييم معايري

   . تهاومحاي ية الفن  ريةاحل  تعزيز إىل الرامية  الثقافية والتدابري السياسات  •

  الفنانني  حقوق تراعي اليت السياسات بشأن عاملية استقصائية دراسة تقدمي •
 . واالقتصادية  االجتماعية 

  ، السياسات تنفيذ ل عمل  خطط أو/ و تدابري وجود على العناصر اليت تدل •
 . تهموحريالفنانني  وحراك الرقمية  لتكنولوجيا على مراعاهتا ل و 

 : االتفاقية رصد جماالت

 الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة  حراك •
 الثقافية تداول السلع واخلدمات  •
 احلرية الفنية  •

  شارك  وإمجااًل،. 1980 عام  وتوصية 2005 عام اتفاقية  تنفيذ  لرصد عضواً  دولة 18 إىل  الدعم اليونسكو قدَّمت •
  البلدان  يف اليت ع قدت األطراف تعددةامل تشاوريةال جتماعات الا يف نساء، امنه٪ 30 ،معين  شخص 800 من أكثر

  أثر  رصد أجل  من  احلكومات مع  للعمل  املدين اجملتمع منظمات  من  منظمة  120 من  أكثر  تعبئة  ومتت . املستهدفة
 . 2005 عام اتفاقية

  وتدابري  سياسات ورصد  وتنفيذ  بوضع  النامية،  الصغرية اجلزرية  الدول  من  5و أفريقيا  من بلداً  21 منها  بلداً،  57 قام  •
 . 2005  عام اتفاقية أهداف  حتقيق يف ، فأسهمت الفنان  أبوضاع  اخلاصة  1980 عام  توصية  ترويج  إىل ترمي 

  يف  جديد منشورصدر وأ  . 2018  يونيو/ حزيران يف  1980 عام  توصية   تطبيق لرصد عاملية استقصائية  دراسة   است هلت •
ن الثقافة جلنة  اجتماع مبناسبة  "الفنانني  عمل  وظروف الثقافة" بعنوان" والبحوث  السياسات " سلسلة    األربعني  الدورة إابا
 . 2019  نوفمرب/ الثاين تشرين  20  يف  لليونسكو  العام للمؤمتر

ها  وتنفيذ  األساسية   واحلرايت   اإلنسان   حقوق   بشأن   ووطنية   دولية   تشريعات   لصياغة   النرويج  حكومة   مع  جديد   اتفاق   و قاِّع •
 . للفنانني  واالقتصادية االجتماعية  احلقوق ذلك  ويشمل الفنية،  احلرية  تعزيز   من أجل

  حملة  يقدم  17" التنوع  ، والذود عن الفن عن ذود ال: واإلبداع احلرية" بعنوان  لالتفاقية العاملي  التقرير  من  خاص  عدد  شرن   •
  واالقتصادية   االجتماعية  احلقوق   ومحاية   الفنية،   للحرية   القانونية   ابحلماية   املرتبطة   احلالية  والتحدايت   التقدم   أوجه   عن   عامة 

 . والدويل   واإلقليمي  الوطين املستوى على الفنية احلرية  ورصد ،ة الثقاف العاملني يف جمال   واملهنيني للفنانني 

ال  ب   اإلبداع"  بعنوان  2020  ديسمرب/األول   كانون  9  يف  الصحافة  حلرية  العاملي  اليوم  خالل  مستديرة  مائدة  اجتماع  مظاِّ ن   •
 ". والفنانني   اإلعالم وسائل  بني  التعاون من   مزيد حنو : هتاون  أو  خوف

  وضع  من أجل الوطنية القدرات وع ززت الثقايف، التعبري  أشكال  تنوع  تعزيز يف الفنية احلرية  دور على الضوء س لاِّط •
  االجتماعية  واحلقوق الثقافية،  احلياة  يف  واملشاركة والتعبري  اإلبداع  ة حري ومحاية  تعزيز  إىل  الرامية  والتدابري  السياسات 

  بشأن  وتوعية  تدريب  أنشطة  تنظيم : التالية  األنشطة  خالل من  الثقافة،  جمال  يف العاملني واملهنيني للفنانني  واالقتصادية 
  ووضع  ؛ (2020) والهاي ( 2019)  أاباب  وأديس ( 2018)  أكرا  يف  الصحافة  حلرية  العاملي  اليوم  مبناسبة  الفنية  احلرية 
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  التعبري   أشكال   تنوع  وتعزيز  حبماية  اخلاصة  2005  عام  اتفاقية  تنفيذ  طريق  عن  سياماوال    الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  لتعزيز  الالزمة  والتدابري  السياسات  وتنفيذ  بوضع  األعضاء  الدول  قيام   :7  املنشودة  النتيجة
 فعااالً  تنفيذاً   الثقايف

 2020 ديسمرب /األول  كانون  31إىل  2018 يناير / الثاين كانون  1الفرتة املمتدة من   يف  احملرز  التقدم  األداء   مؤشرات  -  7 املنشودة النتيجة   -  5/م 40الوثيقة  

  يف ) الفنان أوضاع بشأن وأحكام  قوانني لسن الدعم وتقدمي ؛5/ م39 الوثيقة إطار يف الفنية احلرية  بشأن أداء  مؤشر 
  قصري   توعية   فيلم  وتوزيع   وإنتاج  الفنان؛  وأوضاع  الفنية  احلرية  بشأن  تدريب   وحدة  ووضع  ؛ (وبريو   وموريشيوس  كوستاريكا

 ". الفنية  احلرية عن  سؤال" بعنوان  دقيقة 15 مدته 

 

 

 . defending-art-defending-creativity-https://en.unesco.org/creativity/publications/freedom املوقع على العدد اخلاص اميكن االطالع على هذ 17

https://en.unesco.org/creativity/publications/freedom-creativity-defending-art-defending

