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مؤمتر األطراف يف اتفاقية

محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

الدورة الثامنة

دورة عرب اإلنرتنت
 4 - 1حزيران/يونيو 2021

البند  9من جدول األعمال املؤقت :التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام :تقدمي التقارير اجلديدة وتنفيذ برانمج بناء القدرات
يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي

تق ّدم هذه الوثيقة ،مبوجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  4من املادة  22من االتفاقية
والقرار  ،7.CP 11معلومات عن التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت درستها اللجنة
يف دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة ،مشفوعة بتعليقاهتا عليها .وتقدم أيضاً حملة عامة
عن تنفيذ برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي.
وترد ملخصات تقارير األطراف يف الوثيقة  .DCE/21/8.CP/INF.9وميكن االطالع
على التقارير الدورية الكاملة على املوقع اإللكرتوين اخلاص ابالتفاقية على العنوان التايل:
https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports

القرار املطلوب :الفقرة 32
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أوالً  -السياق
 - 1تنص الفقرة (أ) من املادة  9من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي ابسم "االتفاقية")
املتعلقة بتشاطر املعلومات والشفافية ،على أن تقوم األطراف مبا يلي" :تقدمي تقارير إىل اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن
ما يلزم من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف أراضيها وعلى املستوى الدويل".
وترد تفاصيل عملية إعداد التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام وتقدميها يف املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة ابملادة ،9
اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة ( )2011وعدهلا يف دورته السابعة ( .)2019وتشمل املبادئ التوجيهية
أيضاً إطار التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام.
 - 2ودعا مؤمتر األطراف يف دورته السابعة ( )2019األطراف اليت كان ينبغي هلا أن تقدم تقاريرها يف عام  2019ومل تقدمها
بعد يف وقت انعقاد الدورة ،أو اليت ينبغي هلا أن تقدمها يف عام  ،2020إىل تقدمي تقاريرها الدورية قبل  30نيسان/أبريل
(القرار  .)7.CP 11ولكن نظراً إىل األزمة النامجة عن تفشي جائحة كوفيد ،19-اضطرت األطراف إىل العمل يف ظل
ظروف استثنائية أثرت بشدة يف عمليات إعداد تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام .ولذاُ ،مدد املوعد النهائي النظامي لتقدمي
التقارير الدورية حىت  15متوز/يوليو  2020مث حىت  1تشرين الثاين/نوفمرب  2020على التوايل ،وذلك بناءً على طلب
من األطراف .وم ّكن هذان التأجيالن املتتاليان  78طرفاً 1من الوفاء ابلتزاماهتا النظامية يف هذه الظروف االستثنائية .وكذلك
أسهم قيام األمانة بتنفيذ برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي (املشار إليه فيما يلي
بـاسم "برانمج بناء القدرات") يف تسجيل معدل مرتفع جداً لتقدمي التقارير خالل هذه الدورة الثالثة لتقدمي التقارير الدورية.
 - 3وعمالً ابلقرارين  13.IGC 6و ،14.IGC 6يُرجى من مؤمتر األطراف يف هذه الدورة النظر يف األمور التالية:
 ملخص املناقشات اليت دارت خالل الدورتني الثالثة عشرة والرابعة عشرة للجنة بشأن التقارير الدورية؛ ملخصات التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام بشأن تنفيذ االتفاقية اليت ق ّدمتها األطراف يف عامي  2019و2020(الوثيقة )DCE/21/8.CP/INF.9؛
 التقارير الدورية املق ّدمة يف عامي  2019و( 2020وميكن االطالع عليها عرب اإلنرتنت على الرابط التايل: http://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reportsوعلى منصة رصد السياسات على الرابط التايل:
 ،)http://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platformوقائمة ابألطراف اليت كان ينبغي هلا أن تق ّدم
تقاريرها الدورية يف الفرتة  2020-2019ولكنها مل تق ّدمها؛
 قائمة ابألطراف اليت حيني موعد تقدمي تقاريرها الدورية قبل موعد انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف حزيران/يونيو.2023
اثنياً  -موجز املناقشات اليت أجرهتا اللجنة
 - 4أاثر البند املتعلق ابلتقارير الدورية مناقشات نشطة بني أعضاء اللجنة واملراقبني ،تُعرض فيما يلي إبجياز.

1

قدمت إحدى الدول األطراف تقريرين يف عام .2020
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 - 5أشاد أعضاء اللجنة واملراقبون ابلنسخة املعدلة من املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة ابملادة  ،9وال سيّما إطار التقارير
الدورية لفرتات األربعة أعوام بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (القرار .)7.CP 12
 - 6ورحبت اللجنة بنموذج إعداد التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام اجلديد ،الذي يتماشى مع إطار رصد تنفيذ االتفاقية
يسر هذا النموذج اجلديد ،الذي رأت اللجنة أنه أجدى نفعاً ،مجع البياانت وحتليلها،
وخطة التنمية املستدامة لعام  .2030إذ ّ
مع إجياد أوجه آتزر بني خمتلف أدوات رصد االتفاقية ،وال سيّما سلسلة التقارير العاملية ومنصة رصد السياسات .وأاتحت
عملية إعداد التقارير الدورية لألطراف فرصة للتفاعل مع طائفة من اجلهات املعنية وفسحت هلا جماالً إلجراء حوار مع منظمات
اجملتمع املدين .بيد أن بعض منظمات اجملتمع املدين أشارت إىل ضرورة توسيع نطاق املشاركة املباشرة يف إعداد التقارير.
 - 7وأثنت اللجنة على األنشطة اليت تقوم هبا األمانة يف جمال بناء القدرات والتوعية وأعربت عن دعمها هلا .وحظي مشروع
متوله الوكالة السويدية
"إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" ،الذي ّ
ونوهت البلدان املستفيدة ابملساعدة التقنية اليت ق ّدمتها
للتعاون الدويل من أجل التنمية ،بقسط كبري من التعليقات اإلجيابيةّ .
إليها األمانة من أجل تيسري عمليات التشاور الالزمة إلعداد تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام ،علماً أبن بعض هذه
التقارير كانت أول تقرير تقدمه البلدان املستفيدة .وأُقّر أيضاً جبدوى النهج اإلقليمي يف إطار حلقات العمل التدريبية
"إلعداد املدربني" .ودعت اللجنة إىل مواصلة تطوير برانمج بناء القدرات الذي وضعته األمانة.
 - 8ومت أتكيد أمهية سلسلة التقارير العاملية ابإلمجاع ،بوصفها أداة ال غىن عنها لرصد تنفيذ االتفاقية ولتعزيز وضع إجراءات
مستنرية على صعيد السياسات يف املستقبل .وأعرب األطراف واملراقبون على حد سواء عن ترقبهم إلصدار النسخة الثالثة
من التقرير العاملي "إعادة صياغة السياسات الثقافية".
 - 9وشددت اللجنة على أمهية مواصلة حتسني نظام إدارة املعارف اخلاص ابالتفاقية ،وال سيّما من خالل منصة رصد السياسات
وسلسلة التقارير العاملية ،من أجل تعزيز تبادل املعارف لكي يُسرتشد هبا يف رسم السياسات الثقافية القائمة على البيّنات.
وأُعرب عن األمل يف تعزيز تيسري االنتفاع مبنصة رصد السياسات يف املستقبل.
اثلثاً  -حملة عامة عن التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت تلقتها األمانة
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 -10تلقت األمانة ما جمموعه  83تقريراً دورايً ودرستها اللجنة يف دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة ،وكان ينبغي تسليم تقريرين
يف عام  ،2016وأربعة تقارير 3يف عام  ،2017ومخسة تقارير 4يف عام  ،2018وسبعة تقارير 5يف عام ،2019
و 64تقريراً 6يف عام  ،2020وتقرير واحد 7يف عام .2021
 -11ويُعزى اخنفاض معدل تقدمي التقارير يف عام  2019إىل حد بعيد إىل إصدار منوذج إعداد التقارير اجلديد ،يف أعقاب
اعتماد مؤمتر األطراف ،يف حزيران/يونيو  ،2019املبادئ التوجيهية التنفيذية املنقحة اخلاصة ابملادة ( 9القرار .)7.CP 12
2
3
4
5
6
7

الصني ،واجلبل األسود.
جزر القمر ،والسلفادور ،ونيكاراغوا ،وقطر.
أسرتاليا ،وهندوراس ،وليسوتو ،ومالوي ،وأوكرانيا.
اجلزائر ،وبليز ،وكوستاريكا ،وغامبيا ،وفلسطني ،وأوغندا ،ومجهورية تنزانيا املتحدة.
قائمة البلدان املدرجة يف اجلدول التايل.
كولومبيا.
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فضلت ستة أطراف من األطراف العشرة اليت كان ينبغي هلا أن تقدم تقاريرها الدورية يف  30نيسان/أبريل 2019
ولذاّ ،
أن تق ّدم تقاريرها يف العام التايل لضمان االستفادة قدر املستطاع من إطار تقدمي التقارير الدورية املعتمد حديثاً ومن املنصة
اإللكرتونية لتقدمي التقارير اليت أنشأهتا األمانة مبا يتماشى مع هذا اإلطار.
 -12ويعد معدل تقدمي ابكورة التقارير يف العام األول ( )2020من الدورة الثالثة لتقدمي التقارير الدورية الفتاً للنظر ،إذ بلغ
عدد األطراف اليت مل يسبق هلا أن أع ّدت تقريراً دورايً قط  19طرفاً من أصل  78طرفاً ق ّدمت تقاريرها ،وهو ما ميثل
 %24من التقارير املق ّدمة يف عام .2020
 -13وإمجاالً ،مت تقدمي  %61,5من التقارير الدورية املطلوبة يف عام  ،2020وهو ما ميثّل زايدة مبقدار الضعفني يف معدل
تقدمي التقارير مقارنةً ابلسنة األوىل ( )2016من الدورة الثانية لتقدمي التقارير ،اليت كان ينبغي تقدمي عدد مماثل من التقارير
خالهلا.

عدد التقارير الدورية املطلوب تقدميها يف عام  2019وعام 2020
ومعدالت تقدمي التقارير حبسب اجملموعات االنتخابية
عدد التقارير
اجملموعة االنتخابية
املطلوبة

معدل تقدمي
التقارير

اجملموعة األوىل

21

%71

األطراف اليت ق ّدمت تقاريرها

األطراف اليت مل تق ّدم تقاريرها

أندورا ،والنمسا ،وكندا ،وقربص ،والدمنارك ،اليوانن ،ومالطة ،وموانكو ،9والربتغال،
وإسبانيا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وفنلندا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وآيسلندا،8
وآيرلندا ،وإيطاليا ،ولكسمربغ ،والنرويج ،وآيرلندا الشمالية
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)
والسويد ،وسويسرا
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

اجملموعة الثانية

18

%72

ألبانيا ،وأرمينيا ،وبيالروس ،10وبلغاراي،
وجورجيا ،11واجملر ،والتفيا ،وليتوانيا،
واجلبل األسود ،وبولندا ،ورومانيا،12
13
وسلوفاكيا ،وسلوفينيا
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

كرواتيا ،14وإستونيا ،ومقدونيا الشمالية،
ومجهورية مولدوفا ،وطاجيكستان
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

اجملموعة الثالثة

19

%58

بليز
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
كوستاريكا
(مطلوب تقدمي التقرير الثاين)

دومينيكا
(مطلوب تقدمي التقرير األول)

8
9
10
11
12
13
14

التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
قُ ّدم التقرير الدوري ملوانكو يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020ولذا سيُحال إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة.
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2016
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2016
التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
قُ ّدم التقرير الدوري لكرواتيا يف  26تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020ولذا سيُحال إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة.
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عدد التقارير
اجملموعة االنتخابية
املطلوبة

معدل تقدمي
التقارير

األطراف اليت ق ّدمت تقاريرها

األطراف اليت مل تق ّدم تقاريرها

األرجنتني ،وشيلي ،وكواب ،وإكوادور،
وجامايكا ،15واملكسيك ،وبنما،16
وابراغواي ،17وبريو ،18وأوروغواي
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

برابدوس ،ودولة بوليفيا املتعددة القوميات،
والربازيل ،19وغواتيماال ،وسانت كيتس
ونيفيس ،وسانت لوسيا
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

11

%55

تيمور-ليشيت
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
إندونيسيا
(مطلوب تقدمي التقرير الثاين)
بنغالديش ،20واهلند ،21ومنغوليا ،وفيتنام
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

ساموا
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
كمبوداي ،والصني ،ومجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،ونيوزيلندا
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

اجملموعة اخلامسة 33
(أ)

%52

غاان
جنوب السودان ،وأوغندا
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
أنغوال ،ومجهورية أفريقيا الوسطى
غامبيا ،22وإسواتيين ،ورواندا ،ومجهورية
23
(مطلوب تقدمي التقرير الثاين)
تنزانيا املتحدة
بنني ،وبوروندي ،وتشاد ،والكونغو ،وكوت
(مطلوب تقدمي التقرير الثاين)
33
25
بوركينا فاسو ،والكامرون ،24وإثيوبيا  ،ديفوار ،وجيبويت  ،وغينيا ،وانميبيا ،والنيجر،
وغابون ،26وكينيا ،ومدغشقر ،27ومايل ،28ونيجرياي ،وسيشيل ،وجنوب أفريقيا ،وتوغو
وموريشيوس ،29وموزمبيق ،30والسنغال( ،31مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

اجملموعة الرابعة

 15التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
 16التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
 17التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
 18التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
 19قُ ّدم التقرير الدوري الربازيل يف  31تشرين يَناير  /كانون اثن  ،2021ولذا سيُحال إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة.
 20التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
 21التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
 22التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2015قُ ّدم يف عام .2020
 23التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2015قُ ّدم يف عام .2020
 24التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2016
 25التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2017
 26التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
 27التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2016
 28لتقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
 29التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
 30التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2020
 31التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2016
 33قُ ّدم التقرير الدوري جليبويت يف  16تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020ولذا سيُحال إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة.
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عدد التقارير
اجملموعة االنتخابية
املطلوبة

معدل تقدمي
التقارير

األطراف اليت مل تق ّدم تقاريرها

األطراف اليت ق ّدمت تقاريرها
32

وزمبابوي
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)
اجملموعة اخلامسة 11
(ب)

منظمة التكامل
االقتصادي
اإلقليمية

1

اجملموع

114

%73

اجلزائر
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
فلسطني ،واإلمارات العربية املتحدة
(مطلوب تقدمي التقرير الثاين)
مصر ،34واألردن ،35وعُمان،
والسودان ،36واجلمهورية العربية السورية
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

%0

موريتانيا
(مطلوب تقدمي التقرير األول)
الكويت ،وتونس
(مطلوب تقدمي التقرير الثالث)

االحتاد األورويب
(التقرير الثالث)
43

71

يبني الشكل  1أن التوزيع اجلغرايف للتقارير املتسلمة يف عامي  2019و 2020كان متكافئاً ،مع حتسن كبري يف متثيل
 -14و ّ
مجيع اجملموعات االنتخابية ،وال سيّما اجملموعة اخلامسة (ب) (الدول العربية) ،مقارنةً ابلعام األول ( )2016من الدورة
الثانية إلعداد التقارير الدورية.
اجملموعة األوىل (أورواب الغربية وأمريكا
الشمالية)
اجملموعة الثانية (أورواب الشرقية)
18%

اجملموعة الثالثة (أمريكا الالتينية والكارييب)
اجملموعة الرابعة (آسيا)

11%

24%
18%

اجملموعة اخلامسة (أ) (أفريقيا)
19%

10%

اجملموعة اخلامسة (ب) (الدول العربية)

32
34
35
36

التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام .2016
التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2016قُ ّدم يف عام .2020
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2012قُ ّدم يف عام  .2020ومل يُق ّدم التقرير الدوري لفرتة األربعة أعوام وفقاً إلطار التقارير الدورية لفرتات
درج يف الوثيقة اإلعالمية.
األربعة أعوام بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ومل يتضمن ملخصاً تنفيذايً ،ومن َمث مل يُ َ
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الشكل  :1التوزيع اجلغرايف للتقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام الـبالغ عددها  83تقريراً 37املتسلمة يف عامي 2019
و2020
38
سهل معاجلة
 -15وأخرياً ،ق ّدمت  %95من األطراف تقاريرها عرب شبكة اإلنرتنت يف عامي  2019و ،2020وهو ما ّ
املعلومات املق ّدمة ونشرها ،وال سيّما من خالل منصة رصد السياسات.

 -16ومع أن األطراف عملت يف ظروف استثنائية ،فإن أثر برانمج بناء القدرات اخلاص ابالتفاقية كان ملحوظاً بوجه عام ،إذ
ق ّدم 39%84من البلدان اليت تل ّقت دعماً يف إطار الربانمج يف عامي  2019و 2020تقاريرها الدورية ،واستفاد
 40%52من مجيع األطراف اليت ق ّدمت تقريراً يف عامي  2019و 2020من برانمج بناء القدرات .وطرأ حتسن كبري
على جودة املعلومات املق ّدمة ،فضالً عن زايدة مع ّدل تقدمي التقارير لدى البلدان النامية ،41اليت مثّلت  42%63من إمجايل
عدد التقارير املطلوبة واملقدمة يف عامي  2019و.2020
ويبني الشكل  2أن برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي أثر أتثرياً كبرياً يف قدرة
ّ -17
األطراف اليت كان ينبغي هلا أن تق ّدم تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام يف عامي  2019و 2020على إجناز هذه
العملية بنجاح .فهنالك  77بلداً انمياً طرفاً يف االتفاقية كان ينبغي هلا أن تق ّدم تقاريرها يف عامي  2019و،2020
وقد بلغت النسبة املئوية هلذه البلدان اليت استفادت من برانمج بناء القدرات واليت قدمت تقاريرها  .%91ويشار على
وجه اخلصوص إىل أن الدورات التدريبية دون اإلقليمية اليت نُظّمت يف عام  2019فسحت جماالت جديدة للتعاون فيما
بني بلدان اجلنوب والتعلم من األقران ،حققت التكامل مع املساعدة التقنية املقدمة على املستوى الوطين من خالل تعزيز
ومضاعفة أثر برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي.

37
38
39

40

41

42

ق ّدم اجلبل األسود تقريرين دوريني لفرتة األربعة أعوام يف عام  ،2020وكان أحدمها مطلوابً لعام .2016
من أصل  83تقريراً دورايً لفرتة األربعة أعوام قُ ّدمت يف عامي  2019و.2020
ق ّدم  33طرفاً من بني األطراف األربعني اليت تل ّقت دعماً يف عام  2019تقريراً دورايً ،وتلّقت إريرتاي وماليزاي والفلبني وزامبيا الدعم وإن مل تكن
أطرافاً يف االتفاقية .وق ّدم  30طرفاً من بني األطراف األربعة والثالثني اليت تل ّقت دعماً يف عام  2020تقريراً دورايً.
تضمنت التقارير الدورية اليت قُ ّدمت يف عامي  2019و 2020والبالغ عددها  83تقريراً دورايً 43 ،تقريراً قدمتها أطراف استفادت من
برانمج بناء القدرات بني عامي  2019و ،2020ويشمل ذلك املساعدة التقنية املقدمة على املستوى الوطين وإعداد املدربني على املستوى
دون اإلقليمي.
األطراف يف االتفاقية اليت تعد وفقاً ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف حكم االقتصادات النامية ،أو االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية أو
أقل البلدان منواً.
ورد  45تقريراً من البلدان النامية من أصل الـتقارير البالغ عددها  71تقريراً اليت كانت مطلوبة واليت مت تقدميها يف عامي  2019و.2020
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التقارير اليت قدمتها األطراف اليت
استفادت من برانمج بناء القدرات
التقارير اليت قدمتها األطراف اليت مل تستفد
من برانمج بناء القدرات

4%
39%

38%

التقارير اليت مل تقدمها األطراف اليت مل
تستفد من برانمج بناء القدرات
التقارير اليت مل تقدمها األطراف اليت
استفادت من برانمج بناء القدرات

19%

الشكل  :2أثر برانمج بناء القدرات يف تقدمي تقارير البلدان النامية األطراف البالغ عددها  77تقريراً يف عامي 2019
و2020
رابعاً  -دعم األمانة يف إعداد التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام ،وتشاطر املعلومات والشفافية
 -18أسفر تنفيذ القرارات  ،4.CP 10و ،5.CP 9aو ،6.CP 9و ،7.CP 11والقرارات  ،7.IGC 5و،8.IGC 7aو،8.IGC 7b
و ،9.IGC 10و ،10.IGC 9و ،11.IGC 8و ،12.IGC 7و ،13.IGC 6و ،14.IGC 6فضالً عن املبادئ التوجيهية التنفيذية
اخلاصة ابملادة  ،9عن حتقيق النتائج التالية خالل عامي  2019و:2020
 جتديد "إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبريالثقايف" ووضع أدوات إلكرتونية إلعداد التقارير الدورية وتقدميها؛
 تعزيز قدرات السلطات العامة واجملتمع املدين يف  43بلداً يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي وإعدادالتقارير الدورية ،ويشمل ذلك التصدي لعواقب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد19-؛
 نشر املعلومات والتحليالت املتعلقة أبثر االتفاقية على الصعيد العاملي وإاتحتها لكي يُسرتشد هبا يف رسم السياساتالثقافية على الصعيدين الوطين واحمللي.
 -19ونفذت األمانة األنشطة التالية لتحقيق النتائج املذكورة آنفاً:
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( )1جتديد "إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف" ووضع أدوات إلكرتونية إلعداد التقارير الدورية وتقدميها
 -20أسفرت مواءمة "إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف" مع إطار رصد تنفيذ االتفاقية ،43على النحو الذي وافق عليه مؤمتر األطراف (القرار  ،)7.CP 12عن رصد
السياسات والتدابري اليت اعتمدهتا األطراف لتعزيز اإلبداع بصورة أكثر مشوالً ،مع إسباغ دور تعليمي على عملية تقدمي
التقارير الدورية لفهم جماالت تطبيق االتفاقية والتدابري املرتبطة بذلك فهماً أفضل.
 -21وأاتح استحداث منوذج جلمع املسامهات من منظمات اجملتمع املدين دعم تعزيز النهج التشاركي لعمليات مجع املعلومات يف
إطار إعداد التقارير الدورية .واستخدمت األطراف هذه األداة اجلديدة ،اليت تنفرد هبا االتفاقية ،على نطاق واسع خالل
هذه الدورة الثالثة لتقدمي التقارير الدورية ،وأسهمت األداة اجلديدة يف مجع املعلومات من مصادر غري حكومية .إذ تضمن
 %79من التقارير البالغ عددها  72تقريراً اليت مت تقدميها وفقاً إلطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات املعمول
به منذ عام  ،2019تدابري أو مبادرات اختذهتا منظمات اجملتمع املدين .ونفذت األطراف بصورة مباشرة ،من خالل هذا
النهج ،املادة  11من االتفاقية اليت تدعوها إىل التشجيع على "مشاركة اجملتمع املدين بصورة فعالة يف جهودها الرامية إىل
حتقيق أهداف هذه االتفاقية" ،وكذلك الفقرة  14من املبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن "تشاطر املعلومات والشفافية" اليت
تدعوها إىل تعزيز هذه املشاركة يف إعداد التقارير الدورية .وميثل هذا األمر حبد ذاته مؤشراً مهماً على اجلهود اليت يبذهلا عدد
كبري من األطراف لتعزيز نظم احلوكمة املستنرية والشفافة والقائمة على النهج التشاركي جملال الثقافة.
خمصصة ،مع وضع سلسلة من أدوات الدعم للتشجيع
 -22وتزامن إصدار النموذج اإللكرتوين اجلديد ،املدرج يف منصة تقدمي ّ
على استخدام النموذج اجلديد وضمان استخدام املعلومات والبياانت اليت ق ّدمتها األطراف يف تقاريرها الدورية على النحو
األمثل ،وذلك من خالل نظام إدارة املعارف اخلاص ابالتفاقية .ولذا ،أُع ّدت مواد تعليمية لتيسري حلقات العمل الوطنية
مع األفرقة املتعددة القطاعات لدعم إعداد التقارير الدورية وفقاً لإلطار الذي وافق عليه مؤمتر األطراف .ومت توفري دليل
يتسىن هلا استخدام املنصة اإللكرتونية لتقدمي التقارير بصورة أفضل .وأخرياً ،قُ ّدم دعم عرب اإلنرتنت
مستخدم لألطراف لكي ّ
حبسب الطلب لألطراف اليت التمست الدعم ،من أجل ضمان الرصد الوثيق خالل مرحلة إصدار النموذج اجلديد.

( )2تعزيز قدرات السلطات العامة واجملتمع املدين يف  43بلداً يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج
التشاركي وإعداد التقارير الدورية ،ويشمل ذلك التصدي لعواقب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد19-
 -23مل تعرقل الظروف املعقدة جداً النامجة عن أزمة كوفيد 19-مواصلة التنفيذ اجليد لربانمج بناء القدرات الذي ُد ّشن يف عام
44
 ، 2014وذلك من خالل االضطالع أبنشطة تتناسب مع القيود الصحية املفروضة .و ّأدت املكاتب امليدانية دوراً رئيساً
يف تنفيذ الربانمج ،وكذلك مجاعات املمارسني اإلقليمية اليت انبثقت من برانمج اإلعداد اإلقليمي للمدربني يف جمال رصد
43

44

ميكن االطالع على إطار رصد التنفيذ على العنوان التايل:
.framework-en.pdf
وال سيّما يف سياق مشروع ""تعزيز احلرايت األساسية من خالل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف" ،الذي نـُ ّفد يف  12بلداً يف الفرتة املمتدة من
عام  2014إىل عام  2017بتمويل من حكومة السويد ،من خالل الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية.
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2018gmr-

DCE/21/8.CP/9 – page 10

السياسات املستندة إىل النهج التشاركي الذي نُظّم يف عام  .2019وقد جددت حكومة السويد دعمها للربانمج يف عام
 452018فق ّدمت مسامهة طوعية إضافية يف عام  2020من أجل تعزيز اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة للتص ّدي لعواقب
األزمة النامجة عن جائحة كوفيد.19-
 -24وبناءً على ذلك ،مت دعم عمليات الرصد والتقييم املستندة إىل النهج التشاركي للسياسات الرامية إىل التشجيع على اإلبداع
يف  43بلداً انمياً يف عامي  2019و .2020وأُنشئَت جماالت افرتاضية للحوار بني ممثلي السلطات العامة ومنظمات
اجملتمع املدين من أجل إضفاء الطابع املنهجي واملؤسسي على العمليات التشاورية الكفيلة بتحقيق الشفافية على صعيد
املمارسات املتعلقة ابلرصد ورسم السياسات وبتعزيز الطابع الشامل للحوكمة يف جمال الثقافة .ووفّرت أيضاً هذه اجملاالت
يف سياق أزمة كوفيد 19-إطاراً ملناقشة اإلجراءات املناسبة يف جمال السياسيات للتص ّدي للعواقب الوخيمة للجائحة على
قطاعي الثقافة واإلبداع.
 -25وكان التزام النظراء واألفرقة الوطنية املتعددة القطاعات ،وخباصة من خالل خمططات التمويل الذايت ،عامالً حامساً يف جناح
الربانمج وأثره املضاعف ،فضالً عن استدامة نتائجه.
 -26وأسهمت األنشطة التالية يف حتقيق النتائج املذكورة آنفاً:
 تنظيم ثالث دورات تدريبية دون إقليمية إلعداد املدربني يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي لتعزيزآليات التعاون بني األقران ،وتعزيز التعلم املتبادل وتوسيع نطاق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بني  9بلدان آسيوية،46
و 16بلداً يف شرق أفريقيا وجنوهبا ،47و 7بلدان من أمريكا الالتينية48؛
 تنظيم دورات تدريبية حمددة األهداف بشأن دور وسائل اإلعالم العامة واخلاصة واحمللية يف تعزيز تنوع أشكال التعبريالثقايف يف إندونيسيا ومنغوليا وسيشيل؛
متوله
 تنفيذ مشروع "إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" ،الذي ّالسويد ،يف  16بلداً انمياً ،49من خالل احللقات التدريبية ،وحلقات احلوار املعقودة يف إطار حركة "صمود الفن" عرب
اإلنرتنت ،واإلرشاد عن بُعد واحملاضرات العامة احلضورية أو االفرتاضية اليت جتمع ما بني السلطات العامة واجملتمع
املدين؛

45

46
47

48
49

يُن ّفذ مشروع "إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" يف  16بلداً خالل الفرتة -2018
 2022بدعم من حكومة السويد ،من خالل الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية.
بنغالديش ،وكمبوداي ،وإندونيسيا ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وماليزاي ،ومنغوليا ،والفلبني ،وتيمور-ليشيت ،وفيتنام.
بوتسواان ،وإريرتاي ،وإسواتيين ،وإثيوبيا ،وكينيا ،وليسوتو ،ومالوي ،وموريشيوس ،وموزمبيق ،وانميبيا ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب السودان ،ومجهورية
تنزانيا املتحدة ،وأوغندا ،وزامبيا ،وزمبابوي.
األرجنتني ،وشيلي ،وكوستاريكا ،وإكوادور ،وبنما ،وبريو ،ومجهورية فنزويال البوليفارية.
اجلزائر ،وبنغالديش ،وبوركينا فاسو ،وكولومبيا ،وإثيوبيا ،وإندونيسيا ،وجامايكا ،ومايل ،وموريشيوس ،ومنغوليا ،وفلسطني ،وبريو ،والسنغال،
وأوغندا ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وزمبابوي.

DCE/21/8.CP/9 – page 11

 تقدمي املساعدة التقنية إلعداد التقارير الدورية استناداً إىل النهج التشاركي يف  18بلداً إضافياً 50ابلتنسيق مع املكاتبامليدانية ومرفق اخلرباء املعين ابالتفاقية؛
 تنفيذ أنشطة حتضريية لتقدمي املساعدة التقنية لفلسطني وبريو والسنغال يف إطار مشروع "إعادة صياغة السياساتالثقافية لتعزيز احلرايت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" من أجل وضع خطط إنعاش لقطاعي الثقافة واإلبداع
يف إطار التصدي لعواقب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد 19-و/أو تنفيذ التدابري اليت تعد ذات أولوية يف إطار هذه
اخلطط.

( )3نشر املعلومات والتحليالت املتعلقة أبثر االتفاقية على الصعيد العاملي وإاتحتها لكي يُسرتشد هبا يف رسم
السياسات الثقافية على الصعيدين الوطين واحمللي
 -27واصلت األمانة ،فيما يتعلق بتشاطر املعلومات والشفافية (املادة  )9وتبادل املعلومات وحتليلها ونشرها (املادة ،)19
أنشطتها يف جمال رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد العاملي وتقييم أثرها ،وال سيّما يف سياق اإلجراءات اليت اختذهتا خمتلف
األطراف للتصدي لعواقب أزمة كوفيد .19-ونـُ ّفذت األنشطة التالية يف عامي  2019و 2020من أجل تعزيز
اإلمكانيات اليت تتيحها االتفاقية بوصفها أداةً للتوعية والرتويج ،وال سيّما يف سياق األزمة الراهنة:
 تسلّم التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت ق ّدمتها األطراف يف عامي  2019و 2020ومعاجلتها ونشرها علىاملوقع اإللكرتوين اخلاص ابالتفاقية51؛
 حتديث نظام إدارة املعارف اخلاص ابالتفاقية وتطويره لتعزيز أوجه التآزر بني خمتلف أدوات رصد تنفيذ االتفاقية وخطةالتنمية املستدامة لعام  .2030ويشمل ذلك حتديث منصة رصد السياسات ،وحتليل زهاء  2000سياسة وتدبري
جديد ،فضالً عن  500مبادرة من مبادرات اجملتمع املدين استُمدت من التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت قُ ّدمت
يف عام  ،522020وإدراج هذه السياسات والتدابري واملبادرات يف املنصة .ويُشار على سبيل املقارنة إىل أن هذا احلجم
ُدرجت يف منصة رصد السياسات استناداً إىل التقارير الدورية لفرتات
يكاد يعادل جمموعة السياسات والتدابري اليت أ َ
األربعة أعوام اليت قُ ّدمت بني عامي  2012و2019؛
 استخدام املعلومات اليت ُمجعت من خالل التقارير الدورية يف إعداد عددين خاصني من التقرير العاملي لالتفاقيةُ ،كّرسصص العدد الثاين للمساواة بني اجلنسني يف القطاعات الثقافية .ومتثل اهلدف من
العدد األول للحرية الفنية يف حني ُخ ّ
إصدار هذين العددين اخلاصني يف اإلسهام يف املناقشة العاملية بشأن ضرورة إعادة صياغة السياسات الثقافية وكذلك
يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية واإلبقاء على جذوة النقاش بشأن هذه املسائل عقب إصدار النسخة
50

51
52

شيلي ،وجزر القمر ،وإكوادور ،والسلفادور ،وإسواتيين ،وغابون ،وهندوراس ،وكينيا ،وليسوتو ،ومدغشقر ،ومالوي ،وانميبيا ،ونيكاراغوا ،وبنما،
ورواندا ،وجنوب السودان ،وتيمور-ليشيت ،وفيتنام.
ميكن االطالع على هذه التقارير على املوقع.https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports :
تع ّذر إدراج التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام لبليز ،واجملر ،واألردن ،ونيكاراغوا ،وقطر ،وجنوب السودان ،والسودان يف منصة رصد السياسات،
إما ألن التقارير مل تُقدم وفقاً إلطار التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام ،أو ألهنا مل تتضمن أي تدابري يف إطار جماالت الرصد إحدى عشر.
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الثانية من التقرير العاملي يف عام  .2018ونُشر العدد اخلاص املعنون "احلرية واإلبداع :الذود عن الفن ،والذود عن
التنوع" 53عرب اإلنرتنت يف  3أاير/مايو  2020مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة ،وسلط الضوء على أوجه التقدم

والتحدايت الراهنة فيما يتعلق ابحلماية القانونية للحرية الفنية ومحاية احلقوق االجتماعية واالقتصادية للفنانني واملهنيني
العاملني يف جمال الثقافةّ .أما العدد اخلاص املعنون "اجلنسانية واإلبداع :التقدّم على شفري اهلاوية" 54بشأن املساواة بني
اجلنسني ،فنُشر يف آذار/مارس  ،2021مبناسبة اليوم الدويل للمرأة؛
 وحتيل األمانة إىل اللجنة ،مبوجب الفقرة  19من املبادئ التوجيهية التنفيذية بـشأن "تشاطر املعلومات والشفافية"،"تقريراً عن رصد حالة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الدويل استناداً إىل املعلومات والبياانت املستمدة من التقارير الدورية
أي التقرير العاملي لالتفاقية املعنون "إعادة صياغة السياسات الثقافية" .بيد
لفرتة األربعة أعوام ومن مصادر أخرى"ّ ،
أن اجلدول الزمين إلعداد التقرير العاملي قد أتثر ابلتمديدين املتتاليني للموعد النهائي لتقدمي التقارير الدورية ،اليت متثل
املصادر األساسية للمعلومات والبياانت .وكان من املزمع إصدار التقرير العاملي أصالً يف شهر حزيران/يونيو 2021
املقرر إصداره يف شهر شباط/فرباير  ،2022مبناسبة انعقاد الدورة اخلامسة
مبوجب القرار  ،7.CP 11ولكن ابت من ّ
عشرة للجنة .وأفضت التعبئة االستثنائية لألطراف يف عام  ،2020عن تقدمي  96تقريراً دورايً ستُستخدم يف إعداد
هذه النسخة الثالثة من التقرير العاملي ،وهو ما ميثّل زايدة قدرها  %55مقارنةً بعدد التقارير اليت استُخدمت يف إعداد
نسخة التقرير الثانية البالغ  62تقريراً .وسعياً إىل دراسة التغيريات اليت طرأت على السياسات بفعل االسرتشاد ابالتفاقية
على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي ووضع منظور متكامل بشأن سبل مسامهة تطبيق االتفاقية يف تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030ستتناول هذه النسخة الثالثة من التقرير العاملي أيضاً حتليل أثر جائحة كوفيد 19-يف قطاعي
الثقافة واإلبداع ،وستتضمن توصيات لدعم عملية التعايف من األزمة ولتعزيز قدرة هذين القطاعني على الصمود
واالستدامة يف األجل الطويل .واستَهل اجتماع هيئة التحرير األول ،الذي عُقد عرب شبكة اإلنرتنت يف الفرتة من
 29حزيران/يونيو إىل  1متوز/يوليو  ،2020مرحلة كتابة الفصول وق ّدم إرشادات بشأن مجع املعلومات والبياانت.
ّأما اجتماع هيئة التحرير الثاين ،الذي نُظّم يف الفرتة من  29آذار/مارس إىل  1نيسان/أبريل  2021عرب اإلنرتنت
أيضاً ،فقد أاتح استعراض التق ّدم احملرز يف كتابة مشروعات الفصول ،وعرض النتائج الرئيسية ومناقشة البياانت
واالجتاهات املهمة اليت ستُدمج يف التقرير العاملي لعام .2022
خامساً  -سبل املضي قدماً
ينص على عقد الدورات السنوية للجنة يف مطلع العام ،جرت مواءمة اتريخ تقدمي التقارير
 -28وفقاً للقرار  12.IGC 13الذي ّ
الدورية لفرتات األربعة أعوام مع اجلدول الزمين ألعمال اللجنة ،55أي قبل عقد دورهتا بسبعة أشهر ،من أجل متكني األمانة
53

54

55

يتوافر العدد اخلاص ابللغة اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية على الرابط التايل:
.creativity-defending-art-defending
يتوافر العدد اخلاص ابللغة اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية على الرابط التايلhttps://en.unesco.org/creativity/publications/gender- :
.creativity-progress-precipice
كانت الدورات العادية للجنة تُعقد حىت عام  2018يف هناية العام ،وكان املوعد النظامي لتقدمي التقارير الدورية اليت تق ّدم كل أربعة أعوام يف
 30نيسان/أبريل من العام نفسه.
https://en.unesco.org/creativity/publications/freedom-
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من معاجلة املعلومات الواردة وترمجة امللخصات التنفيذية .ولذا ،يتعني على األطراف اليت كان ينبغي هلا أن تق ّدم تقاريرها

الدورية لفرتة األربعة أعوام يف عام ( 2021الواردة أمساؤها يف امللحق) تقدمي هذه التقارير حبلول  30حزيران/يونيو

 ،2021علماً أبنه مت إخطارها بذلك يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب  .2020وفضالً عن ذلك ،مت إخطار األطراف اليت
كان ينبغي هلا أن تق ّدم تقاريرها يف عام  2020ولكنها مل تقم بذلك (انظر اجلدول يف الفقرة  )567هبذا املوعد النهائي
اجلديد يف شهر كانون األول/ديسمرب  .2020ويتضمن امللحق أيضاً األطراف اليت ينبغي هلا أن تق ّدم تقاريرها يف عامي
 2022و.2023
 -29وينبغي مواصلة برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي ،الذي تدل نتائجه على مدى

جدواه وفعاليته ،وتوسيع نطاقه لتمكني أكرب عدد من األطراف من االستفادة منه .وميكن مواصلة تكييف املنهجية واألدوات
املستحدثة يف إطار مشروع "إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" ،الذي
متوله السويد ،حبيث تتالءم مع البيئة الرقمية ،من أجل تعزيز استخدامها يف مزيد من البلدان ،وال سيّما يف ظروف التباعد
ّ
اجلسدي ومن خالل خمططات التمويل الذايت ،ابلتعاون مع املكاتب امليدانية ومرفق اخلرباء املعين ابالتفاقية .وميكن زايدة
تسخري األثر املضاعف لربانمج اإلعداد اإلقليمي للمدربني ومنتدايت التبادل بني األقران يف جمال رصد السياسات املستندة
إىل النهج التشاركي من خالل إقامة املزيد من الدورات .وال بد من تقدمي املزيد من املسامهات الطوعية لتنفيذ هذه اإلجراءات
ولزايدة نطاق الربانمج وأثره.

 -30وسيوفّر التقرير العاملي الثالث ،الذي ُجيرى إعداده أيضاً يف إطار مشروع "إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت

األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" ،بياانت وحتليالت جديدة بشأن حالة محاية تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزها يف
مجيع أحناء العامل ،استناداً إىل إطار رصد تنفيذ االتفاقية .ويستلزم نشر التقارير العاملية كل أربعة أعوام تقدمي املسامهات
الطوعية ،من أجل ضمان الشفافية وتشاطر املعلومات بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف وأثر االتفاقية من خالل حتليل
التقارير الدورية والبحوث التكميلية.

 -31وسرياعي التطوير املستمر لنظام إدارة املعارف اخلاص ابالتفاقية التعليقات الواردة من مستخدمي املنصة اإللكرتونية لتقدمي
التقارير الدورية ،اليت ُد ّشنت يف مطلع عام  ،2020من أجل حتسني واجهة منوذج تقدمي التقارير الدورية اإللكرتوين وسهولة
استخدامه يف دورات تقدمي التقارير القادمة .وينبغي أن يتيح استحداث ميزات جديدة أيضاً حتسني نشر واستخدام املعلومات
اليت تق ّدمها األطراف من خالل منصة رصد السياسات ،وال سيّما من خالل إجياد أوجه آتزر بني التقارير الدورية ورصد
خريطة الطريق املفتوحة من أجل تنفيذ اتفاقية عام  2005يف البيئة الرقمية .وميكن السعي إىل تعزيز التكامل مع صفحة
"إجراءات التصدي لعواقب أزمة كوفيد 57"19-على شبكة اإلنرتنت اليت أنشأهتا األمانة يف شهر نيسان/أبريل ،2020
واليت تق ّدم جمموعة من التدابري اليت نفذهتا احلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص للتصدي لألزمة الصحية من
56

57

اختارت األمانة يف هناية عام  2020عدم تذكري األطراف اليت كان ينبغي هلا تقدمي تقاريرها يف عام  2019ومل تق ّدمها بعد ،ألهنا كانت ستقدم
يف شهر حزيران/يونيو  2021على أقرب تقدير ،أي قبل عامني من التقرير املطلوب يف عام  .2023ولذلك ،ستُدعى هذه األطراف يف شهر
كانون األول/ديسمرب  2022إىل تقدمي تقاريرها الدورية قبل يوم  30حزيران/يونيو  ،2023وهو ما سيتيح لألمانة الوقت الكايف للنظر يف
خيارات الدعم املالئمة للتغلب على الصعوابت اجللية اليت واجهتها هذه األطراف.
ميكن االطالع على الصفحة على العنوان التايل.https://en.unesco.org/creativity/covid-19 :
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أجل تعزيز تشاطر املعلومات وتبادل املمارسات اجليدة .وميكن إضافة خيار فرز إىل منصة رصد السياسات من أجل تسهيل
االطالع على التدابري اليت أوردهتا األطراف يف تقاريرها الدورية حلماية وإحياء قطاعي الثقافة واإلبداع يف أعقاب األزمة
الصحية العاملية.
 -32ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل:
مشروع القرار

8.CP 9

إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة  DCE/21/8.CP/9وملحقها ،والوثيقة ،DCE/21/8.CP/INF.9
 - 2وإذ يذكر ابلقرار  7.CP 11وبقراري اللجنة  13.IGC 6و،14.IGC 6
 - 3حييط علماً مبلخصات التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام عن تنفيذ االتفاقية ،اليت قدّمتها األطراف يف عامي 2019
و2020؛
 - 4وحييط علماً أيضاً إبرجاء نشر التقرير العاملي الثالث عن تنفيذ االتفاقية ،الذي سيستند إىل التقارير الدورية وغريها
من املصادر ،إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة؛
 - 5ويهنّئ األطراف اليت قدّمت تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام يف عامي  2019و ،2020وفقاً لنموذج تقدمي
التقارير اجلديد على الرغم من الصعوابت النامجة عن تفشي جائحة كوفيد19-؛
 - 6حييط علماً مع االرتياح أبثر برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي يف قدرة
األطراف على إعداد تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام ابلتشاور مع شىت اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية
على الصعيدين الوطين واحمللي؛
 - 7ويرحب بعدد التقارير املقدّمة وفقاً إلطار التقارير الدورية اليت تقدّم كل أربعة أعوام بشأن التدابري الرامية إىل محاية
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،اليت مشلت تدابري أو مبادرات نفذهتا منظمات اجملتمع املدين؛
 - 8ويدعو األطراف اليت ينبغي هلا أن تقدّم تقاريرها الدورية يف أعوام  2021و 2022و 2023إىل تقدميها يف
موعد أقصاه  30حزيران/يونيو من العام الذي حيني فيه موعد تقدمي تقاريرها ،بلغيت عمل اللجنة إن أمكن ،وكذلك
ابللغات األخرى ،ابستخدام النموذج اإللكرتوين ،ويدعو أيضاً األطراف اليت مل تقدّم تقاريرها بعد يف عام 2020
إىل القيام بذلك قبل يوم  30حزيران/يونيو 2021؛
 - 9ويطلب من األمانة دعوة األطراف اليت ينبغي هلا تقدمي تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام يف عامي 2022
و ،2023يف موعد ال يتجاوز الستة أشهر قبل املوعد النهائي احملدد يف الفقرة  ،8إىل تقدمي تقاريرها حبلول هذا
املوعد النهائي؛
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 -10ويشجّع األطراف اليت تقدّم تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام على االستفادة من املشاورات مع اجلهات املعنية
املتعددة لتقييم آاثر األزمة الصحية النامجة عن جائحة كوفيد 19-يف الصناعات الثقافية واإلبداعية ويف تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف أقاليمها؛
 -11ويطلب أيضاً من األمانة أن حتيل إىل مؤمتر األطراف ،يف دورته التاسعة ،التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت
درستها اللجنة يف دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة ،مشفوعة بتعليقاهتا عليها؛
 -12ويشجّع أيضاً األطراف على تقدمي مسامهات طوعية ملواصلة تنفيذ برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياسات
املستندة إىل النهج التشاركي ،ولصيانة نظام إدارة املعارف ومنصة رصد السياسات وحتسينهما ،وإلعداد النسخة
الرابعة من التقرير العاملي املقرّر نشره يف عام .2026
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امللحق
األطراف اليت ينبغي هلا أن تقدم تقاريرها يف الفرتة 2023-2021
اجملموعة االنتخابية

يف عام 2021

عدد التقارير
املطلوبة

التقرير األول

التقرير الثاين

اجملموعة األوىل

3

اجملموعة الثانية

2

اجملموعة الثالثة

9

اجملموعة الرابعة

2

اجملموعة اخلامسة (أ)

1

جزر القمر

اجملموعة اخلامسة (ب)

3

العراق
املغرب

اجملموع

20

اجملموعة االنتخابية
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

تركيا

بلجيكا

التقرير الثالث
هولندا
البوسنة واهلرسك
صربيا

58

أنتيغوا وبربودا
59
كولومبيا
60
السلفادور
مجهورية فنزويال البوليفارية

61

اجلمهورية الدومينيكية
62
غرينادا
63
غياان
64
نيكاراغوا
65
سانت فنسنت وغرينادين
أفغانستان
أسرتاليا

66

67

قطر

68

يف عام 2022

مل يُقدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2017
ق ّدمت كولومبيا ابلفعل تقريرها املطلوب يف عام .2021
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2017قُ ّدم يف عام  .2020ولعل الدولة الطرف ترغب يف تقدمي تقريرها القادم يف عام .2025
مل يُقدم التقرير الثاين الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2017
مل يُقدم التقريران األول والثاين املطلوابن يف عامي  2013و 2017على التوايل.
مل يُقدم التقريران األول والثاين املطلوابن يف عامي  2013و 2017على التوايل.
قُ ّدم التقرير األول يف عام  ،2020ومل تُق ّدم أي تقارير يف عامي  2013أو  .2017ولعل الدولة الطرف ترغب يف تقدمي تقريرها القادم يف
عام .2025
مل يُقدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2013
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2013قُ ّدم يف عام  ،2016ومل يُقدم التقرير الثاين الذي كان مطلوابً يف عام .2017
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2017قُ ّدم يف عام  .2020ولعل الدولة الطرف ترغب يف تقدمي تقريرها القادم يف عام .2025
قُ ّدم التقرير األول يف عام  ،2020ومل تُق ّدم أي تقارير يف عامي  2013أو  .2017ولعل الدولة الطرف ترغب يف تقدمي تقريرها القادم يف
عام .2025
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عدد التقارير
املطلوبة

التقرير الثاين

التقرير األول

التقرير الثالث

اجملموعة األوىل
اجملموعة الثانية

3

اجملموعة الثالثة

4

اجملموعة الرابعة

1

مجهورية كوراي

اجملموعة اخلامسة (أ)

4

مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،73وغينيا
االستوائية ،74وليسوتو،75
ومالوي

أذربيجان ،69وتشيكيا
(اجلمهورية التشيكية)،
وأوكرانيا
البهاما

هايييت ،71وهندوراس،
72
وترينيداد وتوابغو

70

اجملموعة اخلامسة (ب)
اجملموع

اجملموعة االنتخابية

12
عدد التقارير
املطلوبة

يف عام 2023
التقرير الثاين

التقرير األول

التقرير الثالث

اجملموعة األوىل
اجملموعة الثانية

1

اجملموعة الثالثة

3

اجملموعة الرابعة

2

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

أوزبكستان
بليز ،76ودومينيكا
نيوي

ساموا

مل يُقدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2014
مل يُق ّدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2018
مل يُقدم التقريران األول والثاين املطلوابن يف عامي  2014و 2018على التوايل.
مل يُقدم التقريران األول والثاين املطلوابن يف عامي  2014و 2018على التوايل.
مل يُقدم التقريران األول والثاين املطلوابن يف عامي  2014و 2018على التوايل.
مل يُقدم التقريران األول والثاين املطلوابن يف عامي  2014و 2018على التوايل.
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2014قُ ّدم يف عام .2020
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2019قُ ّدم يف عام .2020
مل يُقدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2019
مل يُقدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2019

78

77

كوستاريكا
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اجملموعة اخلامسة (أ)

3

أوغندا

اجملموعة اخلامسة (ب)

3

اجلزائر ،82وموريتانيا

اجملموع

12

79
80
81
82
83
84

غامبيا ،80ومجهورية تنزانيا
81
املتحدة

79

83

فلسطني

84

التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2019قُ ّدم يف عام 2020
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2015قُ ّدم يف عام .2019
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2015قُ ّدم يف عام .2020
التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام  2019قُ ّدم يف عام .2020
مل يُقدم التقرير األول الذي كان ينبغي تقدميه يف عام .2019
التقريران األول والثاين اللذان كان ينبغي تقدميهما يف عامي  2015و 2019قُ ّدما يف عامي  2017و 2020على التوايل.

