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مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف

الدورة الثامنة
دورة عرب اإلنرتنت
 4-1حزيران/يونيو 2021

البند  11من جدول األعمال املؤقت :تقرير حم ّدث عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة  16بشأن
"املعاملة التفضيلية للبلدان النامية"

تتضمن هذه الوثيقة ،وفقاً للقرار  ،14.IGC 12ويف إطار األنشطة
اليت تضطلع هبا اللجنة واليت قررها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة
(القرار  ،)7.CP 14تقريراً حم ّداثً عن تنفيذ املادة  16بشأن "املعاملة
التفضيلية للبلدان النامية".
القرار املطلوب :الفقرة 21
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أولا  -اخللفية
 - 1دعا مؤمتر األطراف يف دورته السابعة (القرار  )7.CP 14اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف (املشار إليها فيما يلي ابسم "اللجنة") إىل أن تدرج يف أنشطتها للفرتة " 2021-2020تنفيذ أنشطة لبناء
القدرات وبرامج تروجيية وتدريبية بشأن تدابري املعاملة التفضيلية ،املعرتف هبا مبوجب االتفاقية كآلية مبتكرة ملعاجلة عدم
التوازن يف العالقات التجارية والعوائق اليت تعرتض التنقل" .وأحاطت اللجنة علماً يف دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة
ابلتقريرين املرحليني عن تنفيذ املادة  16املتعلقة ابملعاملة التفضيلية للبلدان النامية ،اللذين أع ّدهتما األمانة بناءً على طلب
اللجنة (القراران  13.IGC 8و 14.IGC 12على التوايل) .وطلبت اللجنة فضالً عن ذلك يف دورهتا الرابعة عشرة من األمانة
أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة تقريراً حمداثً عن تنفيذ املادة  .16ويقدم هذا التقرير ملخصاً عن التقريرين
املقدمني سابقاً إىل اللجنة.
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 - 2وتندرج املعاملة التفضيلية يف املادة  16من االتفاقية .وينص هذا احلكم ،الذي يعد من أكثر أحكام االتفاقية إلزاماً،
"تيسر البلدان املتقدمة املبادالت الثقافية مع البلدان النامية مبنح معاملة تفضيلية ،من خالل األطر املؤسسية
على أن ّ

والقانونية املالئمة ،لفناين هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملني هبا يف جمال الثقافة ،وكذلك لسلعها وخدماهتا الثقافية".
وتفرض هذه املادة التزامات على البلدان املتقدمة جتاه البلدان النامية فيما يتعلق ابألشخاص (الفنانون وسائر املهنيني
والعاملني يف جمال الثقافة) وابلسلع واخلدمات الثقافية.

 - 3ويتجاوز االلتزام املفروض على البلدان املتقدمة تقدمي املساعدة اإلمنائية التقليدية ،بل جيب ختطيطه أيضاً حبيث ييسر
املبادالت الثقافية بفعالية ،أي تداول السلع واخلدمات وتنقل األشخاص من البلدان النامية عرب احلدود .ووفقاً ملا هو حمدد
يف املبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ "املعاملة التفضيلية للبلدان النامية" ،ميكن للبلدان النامية أيضاً أن تضع جمموعة واسعة من
السياسات والتدابري لكي تنتفع مبعاملة تفضيلية ،أو أن تدعو إىل إدماجها يف إطار املفاوضات اليت جتريها على املستويني
الدويل واإلقليمي و/أو على املستوى الثنائي .ويرمي تنفيذ املادة  16كذلك إىل املسامهة املباشرة يف حتقيق أحد األهداف
األساسية لالتفاقية ،أي تصحيح اختالل التوازن الدائم يف تدفق السلع واخلدمات الثقافية ،وتيسري حراك الفنانني من اجلنوب

وقدرهتم على النفاذ إىل األسواق ،وزايدة فرص عامة الناس من مجيع أحناء العامل يف االنتفاع بتنوع أشكال التعبري الثقايف.
 - 4وتنص هذه املبادئ التوجيهية نفسها على أن "يتسع نطاق املعاملة التفضيلية كما ورد تعريفها يف املادة  16إىل ما
هو أبعد من املعاملة التفضيلية القائمة يف اإلطار التجاري" .ومن َث ،ميكن أن تتمحور األطر املؤسسية اليت تستخدمها
األطراف ،سواء أكانت من البلدان املتقدمة أم البلدان النامية ،إما حول اجلانب التجاري ،أو اجلانب الثقايف ،أو اجلانبني
التجاري والثقايف يف آن معاً .وميكن منح معاملة تفضيلية مبوجب اتفاق للتجارة احلرة وكذلك يف إطار مبادرات أخرى،
1

املعاملة التفضيلية :معاجلة اختالل التوازن يف العالقات التجارية والعوائق اليت تعرتض حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة (الوثيقة
 )DCE/20/13.IGC/8والتقرير املرحلي عن تنفيذ املادة  16املتعلقة ابملعاملة التفضيلية للبلدان النامية (الوثيقة .(DCE/21/14.IGC/12
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ومنها اتفاقات التعاون يف جمال الثقافة اليت ال تتضمن أية أحكام ذات طابع جتاري ،على أال يشرتط منح البلد املتقدم امليزة
للبلد النامي ابملعاملة ابملثل.
 - 5وأقر مؤمتر األطراف يف دورته السادسة (يف عام  )2017أبن إدراج األحكام اخلاصة ابملعاملة التفضيلية ميثل أحد
املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،وذلك حرصاً على تنفيذ املبادالت الثقافية املتوازنة أيضاً عندما يقوم
الفنانون والعاملون يف جمال الثقافة ابستخدام التكنولوجيات الرقمية إلبداع أعماهلم أو إنتاجها أو توزيعها.

2

اثنيا  -رصد تنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية
 - 6ال بد من إجراء رصد فعال لتنفيذ املادة  16على الصعيد العاملي من أجل قياس أثر تنفيذها يف إعادة التوازن إىل
املبادالت الثقافية وتقييم الصعوابت اليت تواجهها األطراف يف االتفاقية من البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء
عند االضطالع مبسؤولياهتا املشرتكة ،وإن كانت متباينة ،يف هذا الصدد.
 - 7ووضعت بنية جديدة إلطار التقارير الدورية ،اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة اليت عقدت يف حزيران/يونيو
( 2019القرار  ،)7.CP 12تتمحور حول أربعة أهداف من أهداف االتفاقية .ويتضمن هذا اإلطار قسماً فرعياً خمصصاً
للهدف  2من إطار الرصد ("حتقيق التوازن يف تداول السلع واخلدمات الثقافية وزايدة حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف
جمال الثقافة") ،وجمموعة أسئلة نوعية وكمية ملساعدة األطراف يف تبادل املعلومات املهمة بشأن االتفاقية .3وكان ينبغي لعملية
الرصد هذه أن تتيح للبلدان املتقدمة فرصة اإلبالغ عن مجلة التدابري واملبادرات والربامج الثقافية اجملدية اليت تنفذها ،وللدول
النامية فرصة حتديد نوع املساعدة اليت ميكن أن حتتاج إليها على حنو أفضل ،ليتسىن هلا االستفادة من تدابري املعاملة التفضيلية.
 - 8وميكن لعمليات االستعراض الوطنية الطوعية ،4اليت جترى يف إطار آليات الرصد واالستعراض اخلاصة خبطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030أن توفر فرصة أخرى لتبادل املعارف واخلربات بشأن تدابري املعاملة التفضيلية ،خصوصاً فيما
2

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية (القرار
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ينص القسم املعنون "حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة" على أنه "جيب أن تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري ،مبا
يف ذلك املعاملة التفضيلية احملددة يف املادة  16من االتفاقية ،اليت ترمي إىل تعزيز حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة من حيث
دخوهلم إىل خمتلف بلدان العامل وخروجهم منها .ويتعني على األطراف كذلك تضمني تقاريرها معلومات عن الربامج التنفيذية اليت وضعت لدعم
حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة ،وال سيّما من البلدان النامية وإليها ،وذلك عن طريق برامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
"يتعني على األطراف تقدمي معلومات عن السياسات
والتعاون الثالثي" .وينص القسم املعنون "تبادل السلع واخلدمات الثقافية" ،على أنه ّ
والتدابري ،مبا يف ذلك املعاملة التفضيلية احملددة يف املادة  16من االتفاقية ،اليت هتدف إىل تيسري تبادل السلع واخلدمات الثقافية على حنو متوازن
يف مجيع أحناء العامل وضمان الرصد املنتظم لتطور هذه املبادالت .وتشمل هذه السياسات والتدابري مجلةً من األمور من بينها اسرتاتيجيات االسترياد
والتصدير؛ وبرامج التعاون الثقايف بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وبرامج املعونة لصاحل التجارة؛ واالستثمارات املباشرة
يف اخلارج لصاحل الصناعات الثقافية اإلبداعية".
ترمي عمليات االستعراض الوطنية الطوعية إىل تيسري تبادل اخلربات ،سواء فيما يتعلق ابلنجاح أو الصعوابت أو الدروس املستفادة ،هبدف
التعجيل يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وهي متثل أساساً لعمليات االستعراض الدورية اليت جيريها املنتدى السياسي الرفيع املستوى
املعين ابلتنمية املستدامة ،الذي يعقد حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة .وتنفذ الدولة هذه العمليات على أساس طوعي
يف البلدان املتقدمة والنامية.

4

https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370521.
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 ،)6.CPميكن االطالع عليها على املوقع اإللكرتوين
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يتعلق هبدف التنمية املستدامة " 10احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها" ،وحتديداً الغاية -10أ املتمثلة يف
"تنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية ،وخباصة أقل البلدان منواً ،مبا يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة
العاملية" .وينبغي يف هذا الصدد النظر يف عملييت املساءلة بطريقة متكاملة .فقد ذكرت تسعة بلدان مجيعها أطراف يف
االتفاقية ،5من بني إمجايل البلدان اليت كانت تتوافر على املنصة اخلاصة ابملعارف يف جمال التنمية املستدامة يف كانون
األول/ديسمرب  2020معلومات عن عمليات االستعراض الوطنية الطوعية اليت أجرهتا" ،املعاملة التفضيلية" للتشديد على
أمهية ضمان التدابري التفضيلية لتمكني أقل البلدان منواً من النفاذ إىل السوق ،أو على أمهية دور االتفاقات التجارية اإلقليمية،
مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ومنطقة التجارة احلرة التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،يف تعزيز النمو
االقتصادي املطّرد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة .بيد أن أايً من هذه املراجع ال يتناول السلع واخلدمات الثقافية ،بل
يتناول ابألحرى التجارة احلرة للسلع البيئية من أجل تيسري إدخال تكنولوجيات بيئية جديدة إىل البلدان النامية.

 - 9وإذ تندرج تدابري املعاملة التفضيلية املبلغ عنها يف إطار التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام ضمن التدابري الرامية إىل
تعزيز حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة وعمليات تبادل السلع واخلدمات الثقافية ،فال ميكن حتديد ما هي
التدابري اليت تندرج يف حكم املعاملة التفضيلية من بني التدابري اليت أبلغت عنها األطراف إال من خالل قيام األمانة بتحليل
معمق للتقارير املق ّدمة يف عام  .2020ونظراً إىل أن موعد تقدمي التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام قد أرجئ إىل
 1تشرين الثاين/نوفمرب  2020بسبب الصعوابت اليت تواجهها األطراف يف الوفاء هبذا االلتزام يف ظل األزمة الصحية
العاملية ،كان هذا التحليل ما زال جارايً يف اتريخ إعداد هذه الوثيقة .وميكن القول مع ذلك إن ما ال يزيد على  %5من
التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام ،اليت قدمت منذ انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ،تضمنت تدابري صنّفتها األطراف
نفسها أبهنا معاملة تفضيلية .وقد يدل هذا املعدل املنخفض على خلل يف الفهم اجليد لنطاق املادة  ،16فرمبا اختذت

بعض األطراف تدابري للمعاملة التفضيلية ولكنها مل تشر إليها يف تقاريرها الدورية لفرتات األربعة أعوام.
 -10بيد أن املعلومات األولية املستمدة من العملية اجلارية حالياً إلعداد النسخة الثالثة من التقرير العاملي املعنون "إعادة
صياغة السياسات الثقافية" ،6واملرتقب إصداره يف شهر شباط/فرباير  ،2022تشري إىل خلو كل االتفاقات التجارية
الثنائية واإلقليمية املوقّعة بني عامي  2017و ،2020اليت يشارك فيه طرف واحد على األقل من األطراف يف االتفاقية،
من أية أحكام تندرج يف نطاق تطبيق املادة  .16وال بد إذاً من املالحظة أن بعض األطراف ما زالت متحفظة إزاء منح

معاملة تفضيلية ،يف إطار اتفاقاهتا التجارية ،للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة والسلع واخلدمات الثقافية من البلدان
النامية .ومع ذلك ،أدرجت بعض األطراف حتفظات يف ثالثة اتفاقات جتارية 7موقعة بني عامي  2017و،2020
5
6
7

هذه البلدان هي أذربيجان وبنغالديش وكمبوداي وغامبيا وغياان وآيرلندا وفنلندا ومالطة وسيشيل.
حلت التقارير العاملية منذ عام  2015حمل التقارير اليت تتناول تنفيذ املادة  16على وجه التحديد.
انظر الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة (انظر  https://rcepsec.org/legal-text/ابللغة اإلجنليزية) ،واتفاق التجارة احلرة بني بريو وأسرتاليا
(انظر  https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/pafta/pafta-outcomes/Pages/pafta-outcomesابللغة اإلجنليزية)،
واالتفاق التجاري الثنائي بني شيلي والربازيل (انظر https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
 agreements/treaty-files/5821/downloadابللغة اإلسبانية).
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هبدف محاية حقها يف إبرام وتنفيذ اتفاقات تعاون يف جمال الثقافة أو اإلنتاج السمعي والبصري املشرتك ،وذلك استثناءً من

التزامها مببدأ معاملة "الدولة األَوىل ابلرعاية" املنصوص عليه يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية.

 -11وفضالً عن الصعوابت اليت ميكن أن تعزى إىل اخللل يف فهم نطاق املادة  16أو إىل نقص االلتزام بتنفيذها ،يستلزم
الرصد الفعال لتنفيذ هذه املادة توافر بياانت موثوق هبا بشأن حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة ،وبشأن
تبادل السلع واخلدمات الثقافية الوافدة من البلدان النامية .وال يزال النقص يف البياانت واملعايري املرجعية املالئمة ميثل عقبة
كبرية أمام قياس التنفيذ الفعال ملبدأ املعاملة التفضيلية يف البلدان النامية وأثره يف توافر أشكال التعبري الثقايف املتنوعة واالنتفاع
هبا على الصعيد العاملي .ومن َث ،طلبت اللجنة من األمانة ومن معهد اليونسكو لإلحصاء مواصلة عملهما مع األطراف
هبدف مجع البياانت املتعلقة بتجارة السلع واخلدمات الثقافية على الصعيد الدويل وحتليلها ،مبا يشمل ،إذا أمكن ذلك،
هل هذا العمل يف األشهر األوىل من عام
مجع البياانت املصنفة حبسب اجملاالت الثقافية (القرار  .)13.IGC 8وقد است ّ

 ،2021يف إطار إعداد النسخة الثالثة من التقرير العاملي وابالستعانة ابلدعم املقدم من برانمج اليونسكو  -آشربغ للفنانني
واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة.
اثلثا  -ضآلة فرص تنمية القدرات والتدريب
 -12مع أن املادة  16تنطوي على إمكاانت جلية للمسامهة يف تنشيط املبادالت الثقافية اليت حتدث آاثراً يف األجل

الطويل ،يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية على حد سواء ،فإن تنفيذها وأتثريها الفعليني على أرض الواقع ما زاال غري
كافيني أو غري مستغلني ابلقدر الكايف .وقد أاتح قرار اجمللس التنفيذي إبعادة توجيه برانمج منح اليونسكو  -آشربغ
للفنانني (القرار 197م ت )11/وضع برانمج جديد يليب احتياجات األطراف يف االتفاقية يف جمايل املعاملة التفضيلية
واحلرية الفنية ،من أجل تيسري نشوء قطاعات إبداعية متنوعة ومتينة ،وال سيّما يف البلدان النامية .ويتضمن الربانمج ثالثة
أنواع من األنشطة ،وهي :إعداد مواد تدريبية والتدريب على استخدامها؛ وتقدمي املساعدة املباشرة إىل البلدان ،إما من
خالل الدعم التقين أو عرب تنمية القدرات؛ والبحث والتحليل .وقد متكنت األمانة من القيام ابملساعي اليت بذلتها منذ
الدورة السابعة ملؤمتر األطراف واليت يرد وصفها يف هذه الوثيقة بفعل الدعم املقدم من برانمج اليونسكو  -آشربغ للفنانني
واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة ،واملسامهات الطوعية اليت قدمتها حكومة النرويج يف هذا الصدد.
امللزمة بتنفيذها (البلدان املتقدمة) ولدى البلدان اليت ينبغي أن
 -13وي َّ
سجل القصور يف تنفيذ املادة  16لدى األطراف َ
تستفيد منها (البلدان النامية) على حد سواء .ففيما يتعلق ابلبلدان النامية ،ترتبط القدرة على تلقي املعاملة التفضيلية أو
التماس منحها بعدة عوامل منها إنشاء قطاعات إبداعية قوية ووضع اسرتاتيجيات للنفاذ إىل األسواق اخلارجية .وأع ّدت
األمانة ،تلبيةً لطلب اللجنة ومؤمتر األطراف ،8يف عام  ،2019ابلتعاون مع كرسي اليونسكو اجلامعي بشأن تنوع أشكال
التعبري الثقايف (كلية احلقوق يف جامعة الفال يف كيبيك ،بكندا) ،وحدة تدريبية أوىل بشأن تنفيذ املادة  16املتعلقة ابملعاملة
8
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التفضيلية للبلدان النامية .وتتمثل هذه الوحدة التدريبية العامة ،اليت تستهدف اجلهات الفاعلة احلكومية واملهنيني العاملني
مصممة لتحليل وفهم طبيعة االلتزامات املنصوص عليها يف
يف جمايل التجارة والثقافة أيضاً ،يف دورة تدريبية مدهتا يومنيّ ،
املادة  16ونطاقها .وتتناول الوحدة أيضاً الصالت القائمة بني املعاملة التفضيلية مبوجب املادة  16وغريها من الصكوك

القانونية املتعلقة ابملوضوع ،وال سيّما اتفاقات التجارة احلرة .وتقدم فضالً عن ذلك تصنيفاً منوذجياً يتضمن  14فئة لتدابري
املعاملة التفضيلية املوجودة يف الرتتيبات وآليات التعاون املعمول هبا يف جمال الثقافة .ويرمي هذا التصنيف النموذجي إىل
املساعدة يف حتسني فهم ما ميثله تدبري املعاملة التفضيلية ،ومناقشة املنافع املنشودة والصعوابت اليت قد تعرتض تطبيقه.
ويتيح أيضاً النظر يف طريقة تك ييف الربامج القائمة ،وأنواع التدابري اليت ميكن أن تطلبها البلدان النامية عندما جتري مفاوضات
بشأن اتفاقات جتارية أو اتفاقات أخرى قد تكون ذات أثر مباشر أو غري مباشر يف قطاعاهتا اإلبداعية ومهنييها العاملني
يف جمال الثقافة.
 -14واستناداً إىل املواد التدريبية اليت أعدت ،أقيمت يف برابدوس يومي  6و 7تشرين الثاين/نوفمرب  2019أول حلقة
عمل دون إقليمية ملنطقة الكارييب بعنوان "النهوض ابملعاملة التفضيلية من أجل الثقافة" ،وذلك ابلتعاون مع أمانة دول
املنتدى الكارييب .وأقيمت حلقة العمل هذه ،اليت استمرت يومني ،ابلتزامن مع إصدار الدراسة املعنونة "الثقافة يف اتفاق
الشراكة االقتصادية بني دول منتدى الكارييب واالحتاد األورويب :إعادة التوازن التجاري بني أورواب ومنطقة الكارييب؟" ،9وشارك
فيها زهاء ثالثني موظفاً مسؤوالً من اهليئات الدولية احلكومية واهليئات احلكومية ،فضالً عن مهنيني عاملني يف جمايل الثقافة
والتجارة من برابدوس ،وجامايكا ،واجلمهورية الدومينيكية ،وسانت لوسيا ،وترينيداد وتوابغو .وفضالً عن مشاركة منتدى
دول الكارييب ،ووفد االحتاد األورويب لدى برابدوس ،ودول شرق البحر الكارييب ،ومنظمة دول شرق البحر الكارييب،
واجلماعة الكاريبية/منتدى دول الكارييب ،يف حلقة العمل ،شاركت أيضاً عدة هيئات دولية حكومية إقليمية ،مثل مصرف
التنمية الكارييب ،واجلماعة الكاريبية ،ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ،ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ،فضالً عن
الوكالة الكاريبية لتنمية الصادرات .وأاتحت حلقة العمل تقييم ودراسة اإلمكانيات اليت تنطوي عليها تدابري املعاملة التفضيلية
واليت ميكن للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة يف منطقة الكارييب االستفادة منها وكذلك عواقبها عليهم ،يف إطار
تنفيذ اتفاق الشراكة االقتصادية بني دول املنتدى الكارييب واالحتاد األورويب .ومت يف هذا السياق ،وعقب املناقشات اليت
أجريت ،صياغة وثيقة ختامية يسرتشد هبا يف املناقشات املقبلة بشأن السياسات والتدابري الالزمة لتنفيذ بروتوكول التعاون
يف جمال الثقافة على حنو أفضل (ال سيّما فيما يتعلق ابإلنتاج املشرتك السمعي والبصري واملبادالت الثقافية) ،وتنفيذ أحكام
اتفاق الشراكة االقتصادية املتعلقة ابلنفاذ إىل سوق خدمات الرتفيه .وأطلعت هيئات االحتاد األورويب ومنتدى دول الكارييب
على الوثيقة قبل االجتماع التاسع للجنة املشرتكة املنبثقة من إطار اتفاق الشراكة االقتصادية اخلاص ابلتجارة والتنمية ،الذي
عقد يف بروكسل يف  28و 29تشرين الثاين/نوفمرب  .2019ومل حتصل األمانة على أي رد من األطراف املوقِّّعة على
االتفاق .وحترص األمانة مع ذلك على أن يستند الربانجمان اللذان ميوهلما االحتاد األورويب يف املنطقة دون اإلقليمية ،أي
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مت إصدار أول دراسة مبناسبة الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ،وذلك يف إطار مناقشة أجريت ضمن مشروع اإلبداع| 2030بعنوان "إعادة التوازن
إىل املبادالت التجارية :الثقافة واملعاملة التفضيلية" ،واليت يرد تقرير موجز عنها يف الوثيقة .DCE/21/8.CP/4
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برانمج "الثقافة العابرة للحدود – حتقيق التكامل بني كواب والكارييب واالحتاد األورويب من خالل الثقافة واإلبداع" ،10وبرانمج
"منطقة الكارييب املبدعة :نظام بيئي قائم على "الرتفيه" من أجل النمو والتنمية" ،إىل ديناميات قائمة أصالً ،وأن يعززا
قدرات دول منطقة الكارييب على االستفادة قدر املستطاع من بروتوكول التعاون يف جمال الثقافة.

 -15فضالً عن ذلك ،نشرت األمانة ّإابن الدورة الثالثة عشرة للّجنة كتيباً إعالمياً عن املعاملة التفضيلية 11يقدم حملة عامة
عن معىن املعاملة التفضيلية يف إطار االتفاقية ،وقائمة ابلشروط اليت جيب على كل تدبري من تدابري املعاملة التفضيلية املعتمدة
يف إطار اتفاق جتاري أو غريه من االتفاقات استيفاؤها.
 -16ومل تتمكن األمانة من استخدام األدوات واخلربات املتوافرة املذكورة آنفاً يف إطار دورات تدريبية أخرى بشأن املعاملة
التفضيلية ،وال االستجابة للعدد الضئيل للغاية من طلبات املساعدة التقنية أو طلبات بناء القدرات اليت تلقتها .وجتدر
اإلشارة إىل أن أدوات التدريب اليت أعدهتا األمانة مل تكن معدة لالستخدام بال دعم متخصص يوفره اخلرباء األعضاء يف
املدربون على استخدامها .وت دعى األطراف الراغبة يف احلصول على املساعدة التقنية يف هذا اجملال إىل
مرفق اخلرباءَّ 12
االتصال ابألمانة لكي حتددا معاً السبل األنسب لتلبية احتياجاهتا اخلاصة ،وال سيّما استناداً إىل األطر القانونية وأطر
التعاون القائمة.

رابع ا  -التحدايت وآفاق املستقبل
 -17يتمثل أحد املبادئ التوجيهية لالتفاقية يف "االنفتاح والتوازن" وتدعى مبوجبه األطراف إىل احلرص على حتقيق التوازن
بني تعزيز أشكال التعبري الثقايف اخلاصة هبا وتلك اخلاصة "ابلثقافات األخرى يف العامل" (الفقرة  8من املادة  .)2ويندرج
منح املعاملة التفضيلية للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة والسلع واخلدمات الثقافية يف البلدان النامية ضمن التدابري
املنصوص عليها يف االتفاقية اليت ترعى هذا املبدأ من أجل "ضمان قيام مبادالت ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازانً" (الفقرة
(جـ) من املادة  .)1بيد أن الظروف النامجة عن إغالق احلدود تطرح التساؤل بشأن هامش احلرية املتاح لألطراف لتنفيذ
املادة  ،16وال سيّما فيما يتعلق حبراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة .ففضالً عن التحدايت املوجودة أصالً،
نشأت أيضاً ضرورة تصور نظم بديلة للحراك الدويل للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة بغية حتفيز تداول أشكال
التعبري الثقايف املتنوعة وتعزيز التعاون الدويل.

 -18ويرجح أن تكون عواقب األزمة على قدرات إنتاج السلع واخلدمات الثقافية والقيود على عمليات احلراك الدولية قد
أثرت سلباً يف جتارة السلع الثقافية .وتسارعت يف الوقت نفسه وترية استخدام اخلدمات الثقافية الرقمية وتداوهلا .وتتزامن
10
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التايل:

ميكن االطالع على مزيد من املعلومات املتاحة ابللغتني اإلجنليزية واإلسبانية على املوقع اإللكرتوين
.https://en.unesco.org/fieldoffice/havana/transcultura.
يتوافر الكتيب اإلعالمي ابللغات األملانية واإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية على املوقع اإللكرتوين التايل:
.https://fr.unesco.org/creativity/publications/traitement-preferentiel.
انظر https://fr.unesco.org/creativity/partnerships/expert -facility.
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هذه الطفرة يف استحداث اخلدمات الثقافية الرقمية وإنتاجها ونشرها واالنتفاع هبا مع تزايد وترية اعتماد االتفاقات التجارية
اليت تتضمن فصوالً عن اجملال الرقمي ،و/أو التجارة اإللكرتونية ،وحىت مع ظهور دفعة من االتفاقات التجارية يف عام
 2019املكرسة للتجارة اإللكرتونية حصراً .ويتعني على األطراف أن تفهم بدقة العواقب القانونية لألحكام املتعلقة

سرعته أزمة كوفيد-
ابلتجارة اإللكرتونية اليت تتفاوض بشأهنا يف قطاعي الثقافة واإلبداع ،منعاً حلدوث التحول الرقمي ،الذي ّ
 ،19اجلاري يف كل مراحل سلسلة القيمة الثقافية على حساب تنوع أشكال التعبري الثقايف ،على الصعيدين الوطين والدويل
على حد سواء .وبناءً على ذلك ،سيتطلب تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية التزام األطراف بعزم وثبات ابحلرص على عدم
تنفيذ أنشطة اإلنعاش على حساب إعادة التوازن إىل تدفق السلع واخلدمات الثقافية.

13

 -19وإذ أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة  2021سنةً دولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية املستدامة،14
فقد أقرت أبن الصناعات اإلبداعية ميكنها أن تتيح "تعزيز مشاركة البلدان النامية يف فرص النمو اجلديدة واحليوية يف التجارة
العاملية واالستفادة منها" .وميثل تنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية مبوجب املادة  16إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هذا
ِّ
يسجل أصالً ،قبل األزمة النامجة عن جائحة كوفيد ،19-قصوراً لدى
النوع من الطموح .ولئن كان تنفيذ املادة ّ 16
البلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقية من جهة ،وإذ ال متلك البلدان النامية األطراف يف االتفاقية القدرات الكافية على
االستفادة من هذه املادة وتروجيها من جهة أخرى ،فإن هذه الصعوابت قد تفاقمت يف الوقت الراهن.
 -20ومن َث ،يف وسع أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية ومبادرات التوعية اليت يتسىن لألمانة تنفيذها ابالستعانة
ابلدعم الذي يقدمه برانمج اليونسكو  -آشربغ ،واستناداً إىل املواد واملنهجيات املع ّدة أصالً ،أن تكون مفيدة جداً يف هذا

السياق .وستواصل األمانة اإلبالغ عن األنشطة اليت تنفذها يف هذا اجملال يف التقارير اليت تقدمها بصورة منتظمة إىل اللجنة
ومؤمتر األطراف ،وتقدمي حتليل شامل للتدابري اليت تنفذها األطراف لتيسري التبادل املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية وتعزيز
حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة يف مجيع أحناء العامل ،يف إطار التقرير العاملي الذي يصدر كل أربع سنوات.
ومع أنه من املرتقب أن تقدم األطراف تقريراً خاصاً عن تنفيذ املادة  16إىل هذه اهليئات ،عمالً ابلقرار  ،14.IGC 12قد
يكون من املناسب تقدميه إىل مؤمتر األطراف بغية منح األمانة الوقت الكايف جلمع كمية وافية من املعلومات وحتليلها،
وال سيّما املعلومات املستمدة من التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام اليت تقدمها األطراف .ويتضمن مشروع القرار اقرتاحاً

يف هذا الشأن.
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تدعى األطراف ،على وجه اخلصوص ،يف الفقرة  18من املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية إىل "حتسني التوزيع يف البيئة الرقمية
للسلع واخلدمات اليت ينتجها الفنانون والعاملون يف اجملال الثقايف والشركات واملنظمات املستقلة من البلدان النامية ،مبا يف ذلك عن طريق التعاون
الفين والثقايف ،واتفاقات اإلنتاج املشرتك والتوزيع املشرتك" ،من جهة ،و"مراعاة أحكام االتفاقات التجارية الدولية اليت أبرمتها هذه البلدان
وستربمها ،وآلياهتا اخلاصة هبدف منح املعاملة التفضيلية لصاحل السلع واخلدمات الثقافية من البلدان النامية يف البيئة الرقمية" ،من جهة أخرى.
انظر القرار  A/RES/74/198املتاح على املوقع اإللكرتوين التايلhttps://undocs.org/ar/A/RES/74/198 :
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لعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل:
 -21و ّ
مشروع القرار

8.CP 11

إ ّن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة ،DCE/21/8.CP/11
 - 2وإذ يذكر ابلقرارين  13.IGC 8و 4.IGC 12وابلقرار ،7.CP 14
 - 3ويذ ّكر أيضاً أبن املادة  16بشأن "املعاملة التفضيلية للبلدان النامية" تفرض التزامات على البلدان املتقدمة
لصاحل البلدان النامية فيما يتعلق ابلفنانني وسائر املهنيني العاملني يف جمال الثقافة ،وابلسلع واخلدمات الثقافية،
 - 4حييط علماً ابلتقرير عن تنفيذ املادة  16الذي أعدته األمانة وابلصعوابت اليت تواجهها األطراف يف هذا
الصدد وتفاقمها بفعل األزمة النامجة عن جائحة كوفيد19-؛
 - 5وحييط علماً مع االرتياح أبنشطة البحث والتوعية وبناء القدرات اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار برانمج
اليونسكو  -آشربغ للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة ،ومسامهتها يف املضي يف تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030ويدعوها إىل مواصلة جهودها لدعم األطراف يف وضع تدابري املعاملة التفضيلية
وتنفيذها؛
 - 6ويشجع األطراف على اختاذ تدابري مالئمة للمعاملة التفضيلية تتيح تصحيح اختالل التوازن يف تداول السلع
واخلدمات الثقافية على الصعيد العاملي ،وال سيّما يف إطار االتفاقات التجارية املتعددة األطراف أو اإلقليمية
أو الثنائية ،مع إيالء اهتمام خاص ،حبسب االقتضاء ،للفصول أو األقسام اليت تتناول التجارة اإللكرتونية؛
 - 7ويدعو األطراف إىل تعزيز الرتكيز على تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بشأن تدابري املعاملة التفضيلية،
سواء يف عمليات االستعراض الوطنية الطوعية أو يف تقاريرها الدورية لفرتات األربعة أعوام بشأن تنفيذ
االتفاقية؛
 - 8ويطلب من األمانة موافاته يف دورته التاسعة بتقرير مرحلي عن تنفيذ األطراف للمادة  ،16استناداً إىل مجلة
أمور منها حتليل حمدد األهداف للتقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام املقدمة بني عامي  2020و.2022

