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، اللجنة الحكومية الدولية 2013نيو عام كلف مؤتمر الدول األطراف في دورته العادية الرابعة فى يو -1

لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (المشار إليها فيما يلي باسم"اللجنة") بإعادة فحص، وإذا لزم األمر، 
الخاصة بـ("تبادل المعلومات وشفافيتها")، بما في ذلك إطار  9مراجعة المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن المادة 

 قارير الدورية المقدمة كل أربع سنوات والمرفق اإلحصائي، على أن يتم تقديم النتائج في دورته المقبلة. عمل الت
 
في  9يكمن الغرض من مراجعة إطار العمل الملحق بالمبادئ التوجيهية التشغيلية الخاصة بالمادة  -2

ة وتقييم أثرها على أرض الواقع, على أن يتم تقديم تعزيز تركيز وفعالية تقارير الدول األطراف كأداة لرصد تنفيذ االتفاقي
وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تطبيق المبادئ  أدناه, 14إلى  5في الفقرات من األساس المنطقي وراء المراجعات 

 .2019-2016التوجيهية التشغيلية المنقحة وإطار عمل التقارير الدورية في دورة اإلبالغ الثانية في 
 
لفحص مشروع مراجعات المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن مؤتمر الدول األطراف في هذه الدورة،  تم توكيل -3

 )، بما في ذلك إطار عمل التقارير الدورية ومرفق اإلحصاءات، وأخذهم بعين االعتبار للموافقة عليهم. 9المادة (
 
, حيث تستند إلى 2014ي ديسمبر عام اعتمدت اللجنة المراجعات المقترحة في دورتها الثامنة العادية ف -4

0Fمناقشات اللجنة وقراراتها التي اُتخذت في دوراتها العادية السادسة

1Fوالسابعة  1

والثامنة, كما تستند أيضا تلك 2
IOS ("2F(المشار إليها فيما بعد "خدمة الرقابة الداخلية لليونسكو المراجعات على دراسة مكتبية أجرتها 

والتوصيات 3
3Fالخاصة بالتقارير الدورية  2013رة التبادل لعام الصادرة عن دو

والخبرات التي تم الحصول عليها خالل 4
 ).2014-2012السنوات الثالث األولى من التقارير (

 
 فيما يلي تلخيص للقضايا الرئيسية التي أثارتها الدول األطراف:  -5

السياسات والتدابير المتخذة لتنفيذ الرغبة في إضافة المزيد من المعلومات السياقية بالتقارير وتوصيل  •
 االتفاقية على نحو أكبر من خالل الموقف االجتماعي واالقتصادي للدول؛

الحاجة إلى استهداف االستفسارات والتركيز عليها بشكل أكبر للحصول على المعلومات المتعلقة باألثر،  •
 قياس فعالية عملية التنفيذ؛ سواء فيما يتعلق بالسياسات والتدابير المحددة، باإلضافة إلى بدء 

السعي إلى توضيح واحدة أو أكثر من القضايا المستعرضة الناشئة الهامة من أجل السماح لعرض  •
 تقارير وتحليالت أكثر عمقا في كل دورة إبالغ؛ 

الحاجة إلى توفير معلومات كافية لتفعيل مشاركة مختلف مستويات الحكومة (على سبيل المثال، المناطق  •
 ن) والمؤسسات الحكومية خارج وزارة الثقافة في تنفيذ االتفاقية؛والمد

الرغبة في زيادة التواصل بين إطار العمل واألولويات التي تحددها الهيئات اإلدارية لالتفاقية واليونسكو  •
 (على سبيل المثال، المساواة بين الجنسين والشباب)؛

ة وتقديمه كل سنتين، فضال عن إصدار تقرير عالمي تغيير وتيرة تحديث الملخص التحليلي لألمانة العام •
4Fلرصد تنفيذ االتفاقية في جميع المجاالت الموضوعية مما يتم تناولها في إطار التقارير الدورية.

5  
 تقديم استبيان مبسط للبيانات والمعلومات واإلحصاءات التكميلية.  •

                                                
إلى  41في الفقرات من  2012خالل الدورة العادية السادسة للجنة في ديسمبر عام تم تلخص تعليقات أعضاء اللجنة الحكومية الدولية التي قُدمت  1

  / CE / 13 / 4.CP من وثيقة 50
من المشروع المفصل  14إلى  8بالصفحات, من  2013تم تلخيص مناقشات الدورة العادية السابعة للجنة بشأن التقارير الدورية في ديسمبر  2

ورة السابق ذكرها (انظر للمحاضر الموجزة الخاصة بالد
http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7IGCSummaryRecordsEN.pdf( 

: 2005الثقافة, الجزء الرابع, واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام  تقييم إجراءات اليونسكو المتعلقة بعملية وضع معايير قطاع 3
)IOS / EVS / PI / 134 REV (    و  CE/15/5.CP/INF.8  . 
 .CE/13/7.IGC/5 Revمن الوثيقة  40إلى  32تم تلخيص دورة التبادل في الفقرات من  4
، على أن يتم دعمه من خالل موارد 2015الخاصة باللجنة في ديسمبر عام  التاسعةعادية سيتم نشر أول تقرير رصد عالمي للدورة ال 5

 من خارج الميزانية تقدمها الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا).

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7IGCSummaryRecordsEN.pdf
http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7IGCSummaryRecordsEN.pdf
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 أثناء تقديم عدد من المراجعات دون تغيير, وتشمل ما يلي: ظلت المجاالت الموضوعية الرئيسية المحددة إلطار العمل -6

 السياسات والتدابير الثقافية, •
 التعاون الثقافي الدولي, •
 المعاملة التفضيلية, •
 الثقافة والتنمية المستدامة, •
 التوعية ومشاركة المجتمع المدني. •

 

حيث يهدف إلى إعطاء الدول  قسم جديد بعنوان "استعراض سياق السياسات الثقافية" تشمل المراجعات  -7
الرئيسية للسياسة الثقافية الراهنة, ويساعد هذا القسم في  األهداف واألولوياتاألطراف مساحة "حرة"  لإلبالغ عن 

االتفاقية بشأن  أثرالحصول على كافة المعلومات السياقية المتعلقة باألثر, كما يطالب الدول األطراف بالتعليق على 
فضال عن التماسه من الدول األطراف تقديم تقريرا  ومدى فعالية عملية التنفيذ,غة السياسات الوطنية صياغة وإعادة صيا

,  حيث تعكس هذه المراجعة نتائج البيئة الرقميةعن الفرص والتحديات التي تواجه تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 
تا الدول األطراف ومنظمات المجتمع المدني بتحديد المجاالت مطالب  2013المسح الذي قامت به األمانة العامة في عام 

 .2014في ديسمبر عام  الثامنةذات األولوية للفحص، باإلضافة إلى مناقشات وقرارات اللجنة، وال سيما في دورتها العادية 
 

لتدابير المتخذة على الخاص بإطار العمل المنقح األسئلة الموجهة بشأن ا السياسات والتدابير الثقافيةيشمل قسم  -8
الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو المحلي في مختلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية (اإلبداع واإلنتاج والتوزيع والنشر 
والمشاركة والتمتع), وفي هذا الصدد، تقدم الدول األطراف تقارير بشأن السياسات والتدابير التي تدعم عملية اإلبداع 

واتية للمنتجين والموزعين المستقلين، وكذلك تلك التي توفر الوصول إلى الجمهور لتعزيز تنوع وتشكل جزًء من بيئة م
 أشكال التعبير الثقافي. 

 

, المعاملة التفضيليةو التعاون الثقافي الدولي   يتم تقسيم قسم التعاون الدولي إلى اثنين من العناوين المختلفة: -9
تفادي الخلط والتداخل الذي حدث في بعض التقارير على مدى السنوات الماضية, ويهدف األساس المنطقي وراء ذلك إلى 

كما يتم إعادة تنظيم قسم المعاملة التفضيلية وفقا للمنهجية المقترحة من قبل كيث نيرث في تحليلها حول التقارير الدورية 
لية على ثالثة مستويات: فردي ، حيث تطالب الدول األطراف بتحديد التدابير التي تعزز معاملة تفضي2012عام 

    ومؤسسي وصناعي.
 

يتم تقسيم قسم المعاملة التفضيلية إلى اثنين من العناوين المميزة ردا على القلق الذي أعربت عنه الدول  -10
افية لمناقشة المعاملة التفضيلية بالرغم من توفير إطار العمل لهم مساحة ك للدول الناميةاألطراف بشأن عدم وجود مساحة 

تقريرا  الدول الناميةلتقديم تقريرا حول التدابير الالزمة، وبالتالي يشمل إطار العمل المنقح مساحة كافية حيث تقدم 
بالتدابير التي اعتمدتها لتحديد األولويات واالحتياجات والمصالح الخاصة بها من أجل تعزيز مصالحها من المعاملة 

دة الدول النامية لتقدم تقريرا عن التدابير التي تتخذها لتقديم معاملة تفضيلية للدول التفضيلية, وتساعد هذه المساحة الجدي
 النامية األخرى في سياق التعاون بين دول الجنوب. 

 

مما يجعل هناك تمييزا بين سياسات مساعدة التنمية الدولية وخطط تنمية  الثقافة والتنميةتم توضيح قسم  -11
هذا األخير على المنهجية المقترحة من قبل ديفيد ثروسبي في تحليله للتقارير الدورية التي  المستوى الوطني, حيث يستند

) دمج الثقافة في إستراتيجيات وخطط 1تركز على أربعة أنواع من التدابير المنفذة على المستوى الوطني بما في ذلك (
ضمان العدالة والمعاملة المنصفة لألفراد  )3ئية؛ () تحقيق النتائج االقتصادية واالجتماعية والبي2التنمية الوطنية؛ (
) المساواة في توزيع الموارد الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية, وهذا يعكس أيضا النتائج 4والجماعات,  و(

الصادر عن برنامج األمم  2013والمؤشرات الواردة في اإلصدار الخاص بتقرير االقتصاد اإلبداعي لألمم المتحدة 
 لمتحدة اإلنمائي واليونسكو من خالل مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب. ا
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للتركيز على مجال معين من خالل اإلبالغ عن وضع سياسة أو  القضايا المستعرضةتمت إضافة مساحة لقسم  -12

م دعوة مؤتمر الدول األطراف في فكرة مستعرضة خالل دورة واحدة من أجل السماح إلجراء تحليالت أكثر عمًقا, ولقد ت
 .2019-2016هذه الدورة للتعرف على القضايا المستعرضة لدورة اإلبالغ المقبلة في 

 

 المساواة بين الجنسينحول  2017 2014أُضيفت األسئلة الموجهة التي تعكس أولوية اليونسكو العالمية  -13
 في إطار عمل الدورة العادية الثامنة للجنة. ابالشبحول   2021-2014واإلستراتيجية التشغيلية لليونسكو 

 

تبسيط ومواءمة تلك المؤشرات الخاصة  االختياري من أجل  المرفق اإلحصائيتم تقديم المراجعات في أخيرا،  -14
باستخدام وسائل اإلعالم واإلنترنت مع تلك المستخدمة من قبل قطاع االتصاالت والتي نشرت في إطار عمل "مؤشرات 

 ). 2014)، وتقرير "االتجاهات العالمية نحو حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم "(2008وسائل اإلعالم" (تنمية 

 
 قد يرغب مؤتمر الدول األطراف في اعتماد القرار التالي: -15

 
 CP 9b.5 مشروع القرر

 
 قام مؤتمر الدول األطراف بما يلي, 

 
 ;IOS/EVS/PI/134 REVو CE/14/8.IGC/7b  بالقرارات اإلحاطة -1

 
 ;ومرفقها CE/15/5.CP/9bعلى الوثيقة االطالع  -2

 
 خاصته; CP 10.4القرار  استدعاء -3

 
 كالصيغة المضافة لهذا القرار; 9المبادئ التوجيهية التشغيلية المنقحة بشأن المادة  اعتماد -4

 
 ;2019-2016بأن [...] سيتم اإلبالغ عنها بوصفها قضايا مستعرضة خالل الدورة  اتخاذ قرار -5

 
األمانة العامة بتحديث موقعها عبر اإلنترنت وطباعة مطبوعاتها، وكذلك النماذج اإللكترونية  مطالبة -6

 وجميع المواد األخرى ذات الصلة وفقا لذلك. 2019-2016من أجل دورة اإلبالغ 
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 المرفق
 الخاصة بـ"تبادل المعلومات وشفافيتها" 9المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن المادة 

 
 مشروع المراجعات

 

 التقارير الدورية كل أربع سنوات للدول األطراف في االتفاقية

يقدم كل طرف، بعد أربع سنوات تالية للسنة التي أودع فيها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، وكل  -1
 (ب). 22.4 ألطراف لدراسته وفقا للمادةأربع سنوات بعد ذلك، تقريًرا إلى مؤتمر الدول ا

 
يجب أن توفر التقارير المعلومات ذات الصلة بشأن السياسات والتدابير التي اتخذتها الدول األطراف لحماية أشكال  -2

 التعبير الثقافي وتعزيز تنوعه داخل أراضيها وعلى المستوى الدولي، وكذلك بشأن أثر ونتائج هذه السياسات والتدابير.

 
 

ت والبيانات الواردة في هذه التقارير على تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل ينبغي أن تعمل المعلوما -3
 المساهمة في تنفيذ االتفاقية ومتابعتها.

 
 صيغة التقارير ومحتواها

 ُتقدم الدول األطراف المعلومات وفقا للصيغة المتفق عليها من قبل المؤتمر الخاص بهم والواردة في اإلطار للتقارير -4
المرفقة بهذه المبادئ التوجيهية, ومن المعلوم أن مؤتمر الدول األطراف قد يقرر مواءمة اإلطار، وذلك مع مراعاة 

 (أ). 9الجدول الزمني التي وضعته بنفسها وفًقا ألحكام المادة 

 
وماهية وتوقيت ونوع تقدم التقارير الدورية كل أربع سنوات المعلومات النوعية والكمية باإلضافة إلى تحليل كيفية  -5

من االتفاقية لحماية وتعزيز تنوع  2األثر والسياسات والتدابير المستندة إلى المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 
أشكال التعبير الثقافي المقدمة, كما تقدم التقارير األدلة اإلحصائية، قدر اإلمكان، وكذلك أفضل األمثلة على التدابير 

 لتي ترغب الدول األطراف في مشاركتها.والخبرات ا

 
أثناء إعداد التقارير، تأخذ األطراف في االعتبار اآلثار المترتبة على اتفاقية إدارة الثقافة ووضع السياسات المتكاملة  -6

مختلف المؤسسات الحكومية المسؤولة كما تشجع األطراف على تشكيل مجموعات عمل وزارية تضم للقطاع اإلبداعي, 
الفنون والثقافة والتعليم والتجارة والصناعة والسياحة والعمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية والشؤون المالية عن 

لصياغة تقاريرها, كما يتم تشجيعهم أيًضا  والتخطيط واالستثمار واالتصاالت والمؤسسات الحكومية المعنية األخرى،
 ل المناطق والمدن في إعداد التقرير.لضمان مساهمة المستويات الحكومية المختلفة، مث

 
من االتفاقية بشأن المعاملة التفضيلية للبلدان النامية، سوف توّضح الدول  16وفًقا للمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادة  -7

ا عن تقييم االحتياجات المتقدمة كيفية قيامها بتنفيذ التزاماتها وفًقا ألحكام هذه المادة, كما تقدم البلدان النامية بدورها، تقريرً 
 التي تم تنفيذها والتدابير المتخذة لتعزيز مصالحها من المعاملة التفضيلية.

 
يجوز لمؤتمر الدول األطراف في كل دورة إبالغ، من خالل قرار مقابل، أن ُيحدد واحًدا أو أكثر من مجاالت التركيز  -8

 واالستجابة إلى السياقات المتغيرة. األكثر موضوعية من أجل معالجة قضايا السياسات الحالية

 
وفًقا لمنظمة اليونسكو العالمية حول أولوية المساواة بين الجنسين، يجب أن تتضمن التقارير معلومات حول التدابير  -9

المتخذة من أجل تسهيل وتشجيع وصول المرأة ومشاركتها كمبدعة ومنتجة لمختلف أشكال التعبير الثقافي، فضالً عن 
 ا في الحياة الثقافية للمجتمعات. مشاركته
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للشباب، يجب أن تتضمن تقارير الدول األطراف  2021-2014سكو التشغيلية الجديدة عمالً بإستراتيجية اليون -10
معلومات حول التدابير المتخذة من أجل تسهيل وتشجيع مشاركة الشباب في الحياة الثقافية كمبدعين ومنتجين عالوة على 

 األنشطة الثقافية والسلع والخدمات. استفادتهم من 

 

صفحة باستثناء المرفقات, لذا يجب عرض المعلومات بطريقة واضحة  30ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الصفحات  -11
 وموجزة.

 

 ضمان العملية القائمة على المشاركة
ددين التي تشمل الجهات الفاعلة في إعداد تقاريرها، على الدول األطراف إجراء مشاورات ألصحاب المصلحة المتع  -12

 الحكومية وغير الحكومية، من أجل الحصول على مجموعة كاملة من المستويات الحالية للمشاركة ومصادر المعلومات.

 

من االتفاقية والمبادئ التوجيهية التشغيلية حول دور ومشاركة المجتمع المدني، تضمن الدول  11وفًقا للمادة  -13
جتمع المدني في إعداد التقارير وفًقا لإلجراءات المتفق عليها بصورة مشتركة, حيث تبين التقارير األطراف إشراك الم

 الطريقة التي شارك من خاللها المجتمع المدني في عملية صياغة المشروع.

 

يمية يتم تشجيع الدول األطراف على التعاون مع الهيئات المتخصصة على المستويات المحلية والوطنية واإلقل -14
 والدولية لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة في إطار التقارير الدورية كل أربع سنوات.

 
 تقديم التقارير ونشرها

بناًء على طلب مؤتمر الدول األطراف، تدعو األمانة العامة الدول األطراف إلى إعداد تقارير دورية كل أربع  -15
يمها, وتحقيًقا لهذه الغاية، ُتشير األمانة العامة إلى نقاط االتصال المحددة من سنوات، قبل ستة أشهر من الموعد المحدد لتقد

 قِبل الدول األطراف والوفود الدائمة لدى اليونسكو فضالً عن اللجان الوطنية لليونسكو.

 

حدى لغتي العمل ُتقدم الدول األطراف التقارير إلى األمانة العامة كتابتا وفي وعبر البريد اإللكتروني باستخدام إ -16
باللجنة (اإلنجليزية أو الفرنسية), وألغراض تبادل المعلومات,  يتم تشجيع الدول األطراف على تقديم تقاريرها في لغات 

 إضافية، كلما أمكن ذلك.

 عند استالم التقارير من الدول األطراف، ستقوم األمانة العامة بتسجيلها واإلقرار باستالمها. -17

ة إلى اللجنة قبل الدورات العادية التي تسبق مؤتمر الدول األطراف (مرة كل عامين)  تقرير رصد لتنفيذ تبعث األمان -18
االتفاقية على الصعيدين الدولي والوطني على أساس المعلومات والبيانات المستمدة من التقارير الدورية وغيرها من 

عرضة وكذلك التحديات التي تم تحديدها في التقارير التي المصادر كل أربع سنوات, ويشير التقرير إلى القضايا المست
 يتعين معالجتها في تنفيذ االتفاقية في المستقبل.

 

(ج)  من االتفاقية، يتم إحالة التقارير الدورية كل أربع سنوات، بعد المداولة من  23.6و (ب) 22.4وفًقا للمادتين  -19
, وستكون هذه التقارير مصحوبة بتعليقات اللجنة وتقارير الرصد التي قبل اللجنة، إلى مؤتمر الدول األطراف للمراجعة

 أعدتها األمانة العامة.

 

لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، ستكون التقارير الدورية متاحة كل  -20
 نة.أربع سنوات للجمهور بعد النظر فيها في كل دورة من دورات اللج

 

 نقاط االتصال
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عند التصديق، ُتعين الدول األطراف نقطة اتصال مسؤولة عن تبادل المعلومات حول االتفاقية على المستوى   -21
الوطني وعن طريق األمانة العامة، على المستوى الدولي, وفي حال تغيير نقطة االتصال، يجب على الدول األطراف 

 كن.إخطار األمانة العامة في أقرب وقت مم

ُتمثل نقاط االتصال القنوات التي يمكن من خاللها نشر المعلومات عن االتفاقية إلى الوزارات المعنية والهيئات  -22
 العامة, ويجب أن تكون نقاط االتصال في وضع ُيمكنها من الرد على االستفسارات من قبل الجمهور العام بشأن االتفاقية.

تصال في جمع المعلومات ذات الصلة التي تعمل على تنسيق المدخالت من يجب على األطراف تضمين نقاط اال -23
 مصادر حكومية وغير حكومية مختلفة، وصياغة تقارير دورية كل أربع سنوات.

 
 

اإلطار الخاص بالتقارير الدورية الصادرة كل أربع سنوات بشأن التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال 
 التعبير الثقافي

 
 هيكلال
 

مزودة باألسئلة التي تكون  أقسام سبعة  تنقسم التقارير الدورية كل أربع سنوات (المشار إليها فيما بعد بـ"التقارير")  إلى
 بمثابة مرشد ألولئك المعنيين بإعداد التقارير, كما يتم توفير عدد الصفحات المقترحة. 

 

عدد الصفحات  العنوان رقم القسم
 المقترحة

 نفيذيالملخص الت 

 المعلومات الفنية

 استعراض سياق السياسات الثقافية

1 

1 

1 

 8 السياسات والتدابير الثقافية 1

 3 التعاون الثقافي الدولي  2

 3 المعاملة التفضيلية 3

 3 الثقافة والتنمية المستدامة  4

 3 التوعية ومشاركة المجتمع المدني 5

 2 سكوالقضايا المستعرضة وأولويات اليون 6

 2 اإلنجازات والتحديات والحلول والخطوات المقبلة 7

  البيانات والمعلومات واإلحصاءات التكميلية المرفق

 
 المبادئ التوجيهية لكتابة التقارير 

 
 يجب أن تؤخذ المبادئ التوجيهية التالية بعين االعتبار عند جمع المعلومات والبيانات وكتابة التقارير:

 
)i( صفحة;  باستثناء المرفقات. 30وز عدد صفحات التقارير الدوريةيجب أن ال يتجا 
)ii( .ينبغي أن تكون التصريحات التعريفية مدعومة بالحقائق والتفسيرات 
)iii(  يجب أن يتم توضيح المعلومات والتحليل التي يمكن اشتقاقها من مجموعة متنوعة من المصادر مع ذكر

 أمثلة.
)iv( .يجب تجنب الحسابات التاريخية الطويلة 
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 إلجراءات الفنية لتقديم التقارير ومتابعتهاا
 

 التالية: اإلجراءات يجب مراعاة
)i( وكلما أمكن ذلك في لغات  أو الفرنسية (لغات عمل اللجنة), تقدم األطراف التقارير باللغة اإلنجليزية

ى إطار أخرى، وذلك باستخدام النموذج اإللكتروني المعد لهذا الغرض من قبل األمانة العامة استناًدا إل
 التقارير الدورية.

)ii( .ينبغي اختتام التقرير مع التوقيع األصلي للُمعّين الرسمي للتوقيع عليه نيابًة عن الطرف 
)iii( التعبير  يتم إرسال النسخة أو النسخ األصلية الموقعة إلى العنوان التالي: اليونسكو,  قسم تنوع أشكال

 رنسا;,  فSP 07باريس   Place  Fontenoy 75352, 7 الثقافي,
)iv(  .تنتقل هذه التقارير إلكترونًيا أيًضا، بنفس صيغة نموذج األمانة 

 
 الملخص التنفيذي

 
ينبغي على الدول األطراف تقديم تقارير ُمتضمنة ملخص من صفحة واحدة فيما يتعلق بالمحتوى, حيث من الُمفضل أن 

ًة التحديات واإلنجازات الكبرى المتعلقة بتطبيق يسلط الملخص الضوء على النقاط الهامة التي ارتكز عليها التقرير,  خاص
 االتفاقية والتطلع إلى المستقبل, وال ُيعتبر هذا الملخص مقدمًة للتقرير أو جدوالً توضيحًيا للمحتويات. 

 
 لهذه االتفاقية.  (ج) 23.6(ب) و 22.4ا وفًقا للمادتين تم إرسال الملخص إلى مؤتمر الدول األطراف ولجانه

 
 الفنية  المعلومات

 
 الدولة الطرف أ)

 تاريخ المصادقة ب)
 المؤسسات أو الكيانات الُمضطلعة بإعداد التقرير. ج)
 نقاط االتصال المنصوص عليها رسمًيا د)

 تاريخ إعداد التقرير هـ)
 المسؤولون المضطلعون بتوقيع التقرير و)
 المتعددين بغرض إعداد التقرير.التصور الخاص بالعملية التشاورية الُمتَبعة بين أصحاب المصلحة  ز)
 أصحاب المصالح ومنظمات المجتمع المدني المشاركون في إعداد التقرير ح)

 
 استعراض سياق السياسات الثقافية

 
ينبغي على الدول األطراف توضيح األهداف واألولويات الرئيسية لسياساتها الثقافية الراهنة,  باإلضافة إلى توضيح أثر 

فضال عن تقديم تقرير حول التحديات والفرص التي تواجه تعزيز  اغة أو إعادة صياغة تلك السياسات,االتفاقية على صي
 تنوع أشكال التعبير الثقافي في البيئة الرقمية. 

 
ضمن عمليات تنمية السياسات بأي طريقة من الطرق  االتفاقيةهل تم دمج وللقيام بذلك ينبغي اإلجابة على السؤال التالي: 

 ؟التالية
 

)i(  ;تعزيز االتفاقية كأساس لتغيير سياسة واحدة أو أكثر 
)ii(  ;تعزيز االتفاقية كأداة لتشجيع المناقشات السياسية 
)iii(   .تعزيز االتفاقية كمرجع فيما يتعلق بتنمية السياسات الراهنة 

 
 السياسات والتدابير الثقافية -1
 

والتدابير الُمتبَعة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير ينبغي على الدول األطراف توفير المعلومات المتعلقة بالسياسات 
 الثقافي داخل أراضيها وعلى المستويات المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية في مختلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية مثل:

 اإلبداع,  •
 اإلنتاج, •
 النشر والتوزيع,  •
 باإلضافة إلى المشاركة والتمتع.  •
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 ة للموزعين والمنتجين المستقلين,قد يتم استيعاب وفهم التدابير على أنها تعزيز لإلبداع,  حيث تشكل جزًءا من بيئة مواتي
أو تنظيمية أو  وكذلك توفر الوصول إلى الجمهور بوجه عام لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي, وقد تكون تدابير تشريعية

والحاجات  ل أو برامج موجهة, كما قد تكون تلك التدابير مقدمة خصيًصا لتناول الظروفأو أعما مالية أو مؤسسية,
الشعوب األصلية واألقليات)  كمبدعين ومنتجين  ء والشباب)  أو بالمجموعات (مثل,النسا الخاصة باألفراد (مثل,

 وموزعين ألشكال التعبير الثقافي. 
 

حول "حقوق الدول  6يرجى الرجوع إلى المادة  قدم,تضمنة في التقرير المُ لمزيد من المعلومات حول أنواع التدابير الم
حول "تدابير تعزيز تنوع  7لية الُمتبعة والمتصلة بالمادة األطراف على المستوى الوطني" والمبادئ التوجيهية التشغي

 متاحة عبر الموقع اإللكتروني لالتفاقية.أشكال التعبير الثقافي"  لالتفاقية, باإلضافة إلى وجود قائمة من األمثلة المبتكرة ال
 

 ما هي التدابير الُمتخذة؟ أ)
 ما هي األهداف الرئيسية لهذه التدابير؟ ب)
والتنظيمية  ما هو نطاق التدابير (سواًء على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي)  وما هي طبيعتها (التشريعية ج)

 ومالمحها الرئيسية؟ والمالية والمؤسسية)
كاألشخاص المنتمين إلى األقليات ”هل تستهدف هذه التدابير فئات محددة (كالنساء)  أو فئات اجتماعية  د)

 من االتفاقية؟  7وفًقا لما ُذكر في المادة “  والشعوب األصلية
 ما هي النتائج المتوقعة جراء تنفيذ هذه التدابير؟ هـ)
 ما هي الموارد المالية المخصصة لتنفيذها؟ما هي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير و و)
 هل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص منوطين بتنفيذ هذه التدابير أم ال؟ ز)
 هل تم تغيير أو تعديل هذه التدابير بهدف: ح)

 تنفيذ أحكام االتفاقية؟ •
 دعم وتعزيز مناقشة السياسة المستوحاة من االتفاقية؟ •
 التفاقية؟أسباب أخرى غير متعلقة با •

 هل تم تقييم تنفيذ هذه التدابير؟ وما هي النتائج الرئيسية والمؤشرات المستخدمة في تحديد األثر جراء هذا التقييم؟  ط)
 

(ط)  المذكورة أعاله والتي تتعلق بالتدابير الُمتبعة لتعزيز تنوع أشكال   –من (أ)   األسئلة الرئيسيةيرجى اإلجابة على 
 مختلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية.  التعبير الثقافي في

 
عشرة تدابير رئيسية. يمكنك شرح ما يصل إلى 

 
 التعاون الثقافي الدولي  -2
 

 يهدف هذا القسم إلى تقديم تقرير حول التدابير التي تهدف إلى تسهيل التعاون الثقافي الدولي.
 

 ولي وكأنشطة برنامجية تهدف إلى: قد يتم استيعاب وفهم تلك التدابير كإطار للتعاون الثقافي الد
 
 فيما يتعلق بقضايا السياسيات; الحوار فيما بين المسؤولين العموميين تسهيل 

   لذا ينبغي عدم التطرق إليه   2005يرجى مالحظة عدم التطرق إلى التراث الثقافي غير الملموس في نطاق اتفاقية عام
 أيًضا في هذا التقرير.
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  والمؤسسات الثقافية بهدف بناء القدرات اإلدارية واإلستراتيجية; المهنيين العاملين في القطاع العامتعزيز التبادل بين كل من 
  بهدف بناء قدرات اإلبداع واإلنتاج. العاملين في مجال الصناعات الثقافية واإلبداعيةالمهنيين تعزيز التعاون فيما بين 

 
حول (تعزيز   12لمزيد من المعلومات حول أنواع التدابير الُمتضمنة في التقارير المقدمة,  يرجى الرجوع إلى المادة 

 ة عبر الموقع اإللكتروني لالتفاقية.التعاون الدولي), باإلضافة إلى وجود قائمة من األمثلة المبتكرة المتاح
 

 التالية:  األسئلة الرئيسيةيتناول هذا القسم 
 

 ما هي التدابير الُمتخذة؟ أ)
 ما هي األهداف الرئيسية لهذه التدابير؟ ب)
ما هو نطاق التدابير (سواًء على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي)  وما هي طبيعتها (التشريعية والتنظيمية  ج)

 والمالية والمؤسسية)  ومالمحها الرئيسية؟
كاألشخاص المنتمين إلى األقليات ”هل تستهدف هذه التدابير فئات محددة (كالنساء)  أو فئات اجتماعية  د)

 من االتفاقية؟  7وفًقا لما ُذكر في المادة “  والشعوب األصلية
 ما هي النتائج المتوقعة جراء تنفيذ هذه التدابير؟ هـ)
 ي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير وما هي الموارد المالية المخصصة لتنفيذها؟ما ه و)
 هل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص منوطين بتنفيذ هذه التدابير أم ال؟ ز)
 هل تم تغيير أو تعديل هذه التدابير بهدف: ح)

 تنفيذ أحكام االتفاقية؟ •
 حاة من االتفاقية؟دعم وتعزيز مناقشة السياسة المستو •
 أسباب أخرى غير متعلقة باالتفاقية؟ •

i(  هل تم تقييم تنفيذ هذه التدابير؟ وما هي النتائج الرئيسية والمؤشرات المستخدمة في تحديد األثر جراء هذا التقييم؟ 
 

 لتعزيز التعاون الثقافي الدولي. المذكورة أعاله والتي تتعلق بالتدابير الُمتَبعة (ط) –من (أ)  األسئلة الرئيسيةيرجى اإلجابة على 
 
ستة تدابير رئيسية يمكنك شرح ما يصل إلى. 

 
 المعاملة التفضيلية -3
 

ة منها كما هو موضح في يضطلع هذا القسم بتقديم تقرير حول التدابير التي تهدف إلى منح المعاملة التفضيلية واالستفاد
 لهذه االتفاقية. 16المادة 

 
المعاملة التفضيلية الممنوحة من قبل الدول المتقدمة إلى الدول النامية تتم عبر أطر مؤسسية على أن  16تنص المادة 

ظهور قطاع ثقافي ديناميكي في البلدان النامية,  باإلضافة إلى تزايد التبادالت الثقافية  في جملة أمور من بينهاوقانونية 
يتم استيعابها وفهمها بامتالك    16المادة   ضحة بواسطة المتوازنة على نطاق واسع, فالمعاملة التفضيلية كما هي مو

 افية. المكونات التجارية أو المكونات الثق
 

ألزمت بنود المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في االتفاقية الدول المتقدمة بدوٍر تجاه الدول النامية فيما يتعلق باألفراد 
 والسلع والخدمات الثقافية.  (الفنانين والمتخصصين الثقافيين)

 
 وفيما يتعلق بأثرها على ثالث مستويات مختلفة:  معاملة التفضيلية في ضوء ما سبق,يمكن تقديم تقرير حول تدابير ال

المستوى الفردي: تعزيز تنمية الموارد البشرية باإلضافة إلى البرامج الموجهة التي تعمل على تسهيل تنقل وتبادل  •
 الفنانين والمتخصصين الثقافيين وبناء الخبرات فيما بينهم;

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/convention-text/#art16
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والمؤسسات الثقافية عبر تعزيز البعد التجاري  المستوى التنظيمي أو المؤسسي: بناء قدرات المنظمات •
 واالقتصادي للقطاع,  باإلضافة إلى خطط الدعم واتفاقيات التوزيع المشترك;

المستوى الصناعي: إعداد عالقات ممنهجة وُمتَبعة عبر إطار واسع من االتفاقيات التجارية الثنائية واإلقليمية  •
 أطر عمل أخرى  متعددة األطراف والسياسات الثقافية بجانب

 
  معاملة بشأن (ال  16لمزيد من المعلومات حول أنواع التدابير المتضمنة في التقرير المقدم,  يرجى مراجعة المادة

  والمبادئ التوجيهية التشغيلية المتوافقة الخاصة بهذه المادة. التفضيلية للدول النامية)
 

 الدول المتقدمة
 

 
 
قوم الدول األطراف المتقدمة بتقديم شرٍح للتدابير التي قاموا بإتباعها لمنح المعاملة التفضيلية للفنانين والممارسين ت

 والمتخصصين الثقافيين,  كذلك تلك التي تم منحها للسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالدول النامية.
 

 التالية:  الرئيسية األسئلةيتناول هذا القسم 
 

 هي التدابير الُمتخذة؟ ما أ)
 ما هي األهداف الرئيسية لهذه التدابير؟ ب)
ما هو نطاق التدابير (سواًء على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي)  وما هي  ج)

 طبيعتها (التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسسية)  ومالمحها الرئيسية؟
كاألشخاص ”أو فئات اجتماعية   هل تستهدف هذه التدابير فئات محددة (كالنساء) د)

 من االتفاقية؟ 7وفًقا لما ُذكر في المادة “  يةالمنتمين إلى األقليات والشعوب األصل
 ما هي النتائج المتوقعة جراء تنفيذ هذه التدابير؟ هـ)
 ما هي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير وما هي الموارد المالية المخصصة لتنفيذها؟ و)
 المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص منوطين بتنفيذ هذه التدابير أم ال؟ هل ز)
 هل تم تغيير أو تعديل هذه التدابير بهدف: ح)

 تنفيذ أحكام االتفاقية؟ •
 دعم وتعزيز مناقشة السياسة المستوحاة من االتفاقية؟ •
 أسباب أخرى غير متعلقة باالتفاقية؟ •

i( هي النتائج الرئيسية والمؤشرات المستخدمة في  هل تم تقييم تنفيذ هذه التدابير؟ وما
 تحديد األثر جراء هذا التقييم؟ 

 
(ط)  المذكورة أعاله والتي تتعلق بالتدابير الُمتَبعة لمنح الدول النامية  –من (أ)  األسئلة الرئيسيةيرجى اإلجابة على 

 المعاملة التفضيلية.
 
 ستة تدابير رئيسية.يمكنك شرح ما يصل إلى 

 
 
 
 لدول الناميةا
 

 
 

أنه "يتم تشجيع الدول النامية على تنفيذ السياسات والتدابير   16توضح المبادئ التوجيهية التشغيلية المتعلقة بالمادة 
 الممكنة، الرامية إلى تعزيز المعاملة التفضيلية التي تعود عليهم بالنفع".

 
 

  للدول الناميةهذا القسم الفرعي موجه  

 

  يرجى الذهاب مباشرة إلى القسم الفرعي التالي,  في حال كنت تنتمي إلى دولة نامية. ,للدول المتقدمةهذا القسم الفرعي موجه 
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لتي اعتمدتها األطراف من الدول النامية لتحقيق أولوياتها واحتياجاتها ومصالحها المحددة فضالَ يتناول هذا القسم التدابير ا

عن تعزيز المعاملة التفضيلية التي تعود عليهم بالنفع، كما ستقدم هذه األطراف تقريًرا عن تدابير المعاملة التفضيلية التي 
 اتخذتها لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 

 
 التالية:  األسئلة الرئيسية ناول هذا القسم يت
 

 ما هي التدابير الُمتخذة؟ أ)
 ما هي األهداف الرئيسية لهذه التدابير؟ ب)
ما هو نطاق التدابير (سواًء على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي)  وما هي طبيعتها (التشريعية والتنظيمية  ج)

 ة؟والمالية والمؤسسية)  ومالمحها الرئيسي
كاألشخاص المنتمين إلى األقليات والشعوب ”هل تستهدف هذه التدابير فئات محددة (كالنساء)  أو فئات اجتماعية  د)

 من االتفاقية؟  7وفًقا لما ُذكر في المادة “  األصلية
 ما هي النتائج المتوقعة جراء تنفيذ هذه التدابير؟ هـ)
 بير وما هي الموارد المالية المخصصة لتنفيذها؟ما هي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذه التدا و)
 هل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص منوطين بتنفيذ هذه التدابير أم ال؟ ز)
 هل تم تغيير أو تعديل هذه التدابير بهدف: ح)

 تنفيذ أحكام االتفاقية؟ •
 دعم وتعزيز مناقشة السياسة المستوحاة من االتفاقية؟ •
 قة باالتفاقية؟أسباب أخرى غير متعل •

i(  هل تم تقييم تنفيذ هذه التدابير؟ وما هي النتائج الرئيسية والمؤشرات المستخدمة في تحديد األثر جراء هذا التقييم؟ 
 

من (أ)  إلى (ط)  المذكورة أعاله المنوطة بالتدابير المتخذة لتعزيز النفع الذي يعود  األسئلة الرئيسيةيرجى اإلجابة على 
 ية جراء المعاملة التفضيلية.على الدول النام

 
 ستة تدابير رئيسية.يمكنك شرح ما يصل إلى 

 
 
 دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة -4
 

تم مناشدة األطراف إلدراج التدابير الالزمة داخل هذا القسم مما تستهدف دمج الثقافة كعنصر إستراتيجي في سياسات 
على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك امتثاالً للسياسات والتدابير المذكورة في القسم التنمية المستدامة وبرامج المساعدة 

 األول والثاني والثالث فيما يتعلق بهذا اإلطار. 
 

تقوم عادة الوكاالت المسؤولة عن النمو االقتصادي واالستدامة البيئية واالندماج االجتماعي بتنفيذ هذه التدابير (على 
 ينما تقوم وكاالت التعاون اإلنمائي بذلك (على الصعيد الدولي).الصعيد الوطني)  ب

 
على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر   التنمية المستدامة   13 كورة بالمادة تحدد المبادئ التوجيهية التشغيلية المذ

دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة"  (المرجع,  تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام 
1987.(  

 
نفيذها مع الجهات المعنية المسؤولة عن الشؤون االقتصادية والبيئية يلزم صياغة سياسات التنمية المستدامة واعتمادها وت

 واالجتماعية والثقافية، كما يلزم عند إدراج التدابير في هذا القسم االمتثال لهذا الترابط.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_DO_Art_13_EN.pdf
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 التدابير المتخذة على الصعيد الوطني -أ-4

 

 لية:يرجى ذكر التدابير المتخذة المنوطة بتحقيق األهداف والنتائج التا

 

  كاإلستراتيجيات والسياسات وخطط العمل،الوطني الشامل التخطيط التنموي دمج الثقافة في ، 

  اإلستراتيجيات المنوطة بالقضاء على الفقر واإلندماج االجتماعي والتعليم والتدريب في جملة أمور منها دمج الثقافة
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية،بهدف تحقيق النتائج 

  للفئات المحرومة والفئات االجتماعية (متضمنة النساء)  بهدف المشاركة في الحياة الثقافية، والمنصفة المعاملة العادلةتحقيق 
  للموارد الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية. التوزيع العادلتحقيق 

 

 ى المبادئ التوجيهية التشغيلية لمزيد من المعلومات حول أنواع التدابير التي يتعين إدراجها,  يرجى الرجوع إل
  (المنوطة بدمج الثقافة في التنمية المستدامة).13المدرجة في المادة 

 التالية:  الرئيسية األسئلةيتناول هذا القسم 

 ما هي التدابير الُمتخذة؟ أ)
 ما هي األهداف الرئيسية لهذه التدابير؟ ب)
ي والوطني واإلقليمي)  وما هي طبيعتها (التشريعية والتنظيمية ما هو نطاق التدابير (سواًء على المستوى المحل ج)

 والمالية والمؤسسية)  ومالمحها الرئيسية؟
كاألشخاص المنتمين إلى األقليات ”هل تستهدف هذه التدابير فئات محددة (كالنساء)  أو فئات اجتماعية  د)

 من االتفاقية؟  7وفًقا لما ُذكر في المادة “  والشعوب األصلية
 ما هي النتائج المتوقعة جراء تنفيذ هذه التدابير؟ هـ)
 ما هي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير وما هي الموارد المالية المخصصة لتنفيذها؟ و)
 هل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص منوطين بتنفيذ هذه التدابير أم ال؟ ز)
 دف:هل تم تغيير أو تعديل هذه التدابير به ح)

 تنفيذ أحكام االتفاقية؟ •
 دعم وتعزيز مناقشة السياسة المستوحاة من االتفاقية؟ •
 أسباب أخرى غير متعلقة باالتفاقية؟ •

 هل تم تقييم تنفيذ هذه التدابير؟ وما هي النتائج الرئيسية والمؤشرات المستخدمة في تحديد األثر جراء هذا التقييم؟  ط)

من (أ)  إلى (ط)  المذكورة أعاله المنوطة بالتدابير الُمتَبعة لدمج الثقافة في سياسات  ةاألسئلة الرئيسييرجى اإلجابة على 
 وخطط التنمية الوطنية.

 ستة تدابير رئيسية.يمكنك شرح ما يصل إلى 

 التدابير المتخذة على الصعيد الدولي  -ب-4

دة اإلنمائية على الصعيد الدولي واإلقليمي يرجى ذكر التدابير المتخذة لدمج الثقافة في أطر وسياسات وبرامج المساع
 لدعم بزوغ قطاعات ديناميكية إبداعية في الدول النامية من خالل: متضمنة التعاون فيما بين بلدان الجنوب)  (
  عزيز القدرات البشرية والمؤسسية بهدف وضع السياسات والقيام بالمشاريع من خالل التدريب والتواصل الشبكي

 ات، وما إلى ذلك،وتبادل المعلوم

  تبادل التكنولوجيا والخبرة في مجاالت الصناعات الثقافية والمشاريع الثقافية بهدف: تحليل االحتياجات والوصول إلى
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة وإعداد منصات جديدة، وما إلى ذلك.

  :قافي وإدماج القطاع الثقافي ضمن خطط إطار يقوم على اإلسهام في الصندوق الدولي للتنوع الثالدعم المالي
المساعدة اإلنمائية الرسمية وتسهيل تمويل الصناعات الثقافية على المستوى العام والخاص وتصميم آليات مالية 

 مبتكرة، وما إلى ذلك.
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 ية التشغيلية لمزيد من المعلومات حول أنواع التدابير التي يتعين إدراجها,  يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيه

 (المنوطة بالتعاون من أجل التنمية). 14المدرجة في المادة 

 
 التالية:  األسئلة الرئيسيةيتناول هذا القسم 

 
 ما هي التدابير الُمتخذة؟ أ)

 ما هي األهداف الرئيسية لهذه التدابير؟ ب)

هي طبيعتها (التشريعية والتنظيمية  ما هو نطاق التدابير (سواًء على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي)  وما ج)
 والمالية والمؤسسية)  ومالمحها الرئيسية؟

كاألشخاص المنتمين إلى األقليات ”هل تستهدف هذه التدابير فئات محددة (كالنساء)  أو فئات اجتماعية  د)
 من االتفاقية؟ 7وفًقا لما ُذكر في المادة “  يةوالشعوب األصل

 جراء تنفيذ هذه التدابير؟ ما هي النتائج المتوقعة هـ)

 ما هي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير وما هي الموارد المالية المخصصة لتنفيذها؟ و)

 هل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص منوطين بتنفيذ هذه التدابير أم ال؟ ز)

 هل تم تغيير أو تعديل هذه التدابير بهدف: ح)

 تنفيذ أحكام االتفاقية؟ •
 دعم وتعزيز مناقشة السياسة المستوحاة من االتفاقية؟ •
 أسباب أخرى غير متعلقة باالتفاقية؟ •

 هل تم تقييم تنفيذ هذه التدابير؟ وما هي النتائج الرئيسية والمؤشرات المستخدمة في تحديد األثر جراء هذا التقييم؟  ط)
 

ة أعاله المنوطة بالتدابير الُمتَبعة لدمج الثقافة في المساعدة إلى (ط)  المذكور من (أ) األسئلة الرئيسيةيرجى اإلجابة على 
 اإلنمائية الدولية.

 
 ستة تدابير رئيسيةيمكنك شرح ما يصل إلى .   

 
 التوعية ومشاركة المجتمع المدني -5
 

ت لقطاعاواة  لثقافل المهنيين  في  مجايشتمل المجتمع المدني على المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية وا
مبادئ التوجيهية التشغيلية حول ال من   3والفئات التي تدعم عمل الفنانين والمجتمعات الثقافية (انظر الفقرة لمرتبطة  به  ا

 ).مشاركة المجتمع المدني
 

أقرت الدول األطراف بالدور األساسي للمجتمع المدني والمتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي كما تعهدت 
 بتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع في األنشطة الُمعدة خصيًصا لتحقيق أهداف هذه االتفاقية. 

 
 ول األطرافالد
 

يهدف هدف القسم الفرعي غلى تقديم تقرير حول ماهية األمور التي تقوم بها الدول األطراف إلشراك المجتمع المدني في 
 أنشطتها,  والموارد التي توفرها تلك الدول لضمان تلك المشاركة,  باإلضافة إلى النتائج المحرزة. 

 تعلق بكيفية إشراكها للمجتمع المدني في األنشطة التالية:وينبغي على تلك الدول توفير المعلومات فيما ي
 ;تعزيز أهداف االتفاقية من خالل أنشطة التوعية واألنشطة األخرى 
  جمع البيانات والمعلومات المتبادلة والمشتركة بناًء على التدابير الُمَتبعة بهدف حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير

 داخل أراضي تلك الدول وعلى المستوى الدولي;الثقافي على المستوى المحلي أي 
 ;تنمية السياسات بشكل متوازي مع توفير مساحات مالئمة لعرض أفكار المجتمع المدني ومناقشتها 
 .تنفيذ المبادئ التوجيهية التشغيلية وما إلى ذلك 

 
 حول (مشاركة   11جعة المادة لمزيد من المعلومات حول أنواع التدابير الُمتضَمنة في التقرير المقدم,  يرجى مرا

 المجتمع المدني)  والمبادئ التوجيهية التشغيلية المقابلة لها. 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_DO_Art_11_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_DO_Art_11_EN.pdf
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 المجتمع المدني
 

تم إعداد هذا القسم الفرعي بهدف إشراك المجتمع المدني وتقديم تقرير حول طبيعة دوره الفعال في تنفيذ االتفاقية وفقًا 
 لهذه االتفاقية والمبادئ التوجيهية التشغيلية المتعلقة بها.  11ألدواره ومسؤولياته الواردة في المادة 

 
 قد يساهم المجتمع المدني في التقرير بالمعلومات حول األنشطة التي يسعى إلى ممارستها مثل:

 
 ;تعزيز مبادئ االتفاقية وأهدافها ضمن نطاقات المجتمع المدني والنطاق الدولي 

 اسطة الحكومات;تعزيز مصداقية االتفاقية وتنفيذها بو 

  إعداد القضايا الخاصة بالجمعيات والمؤسسات والمواطنين بما في ذلك الفئات االجتماعية الضعيفة كالنساء واألفراد
 المنتمين إلى األقليات وعرضها أمام السلطات العامة;

 ;المساهمة من أجل تحقيق قدر كبير من الشفافية والمساءلة في مجال حوكمة الثقافة 

 فيذ السياسات والبرامج بناًء على التدابير الُمتَبعة بهدف حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وما إلى مراقبة تن
 ذلك;

 ;بناء القدرات في المجاالت المتصلة بتنفيذ االتفاقية وإجراءات جمع البيانات 

  أخرى من العالم.إقامة شراكات مبتكرة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمعات المدنية لمناطق 

 

 وقد يبدي المجتمع المدني اهتمامه بمشاركة المعلومات بخصوص: 

 

 ;األنشطة التي قام بالتخطيط لها للسنوات األربع القادمة بغرض تنفيذ االتفاقية 

 .مواجهة التحديات الرئيسية أو توقعها والتنبؤ بالحلول أو إيجادها للتغلب على تلك التحديات وما إلى ذلك 

 تحديد منظمات المجتمع المدني المساهمة في هذا القسم من التقرير. يرجى 
 
 القضايا المستعرضة وأولويات اليونسكو -6
 

 القضايا المستعرضة
 

تقوم الدول األطراف ضمن هذا القسم بتقديم تقرير لكل دورة إبالغ حول القضية أو القضايا المستعرضة الناشئة والُمحَددة 
 من (أ)  إلى (ط).  األسئلة الرئيسيةارية لالتفاقية, وقد يتم تحقيق ذلك عن طريق إرشادهم بواسطة من قَِبل الهيئات اإلد

 
سوف ُتحِدد قرارات مؤتمر الدول األطراف القضية أو القضايا المستعرضة التي سيتم تقديم تقرير عنها في كل دورة 

 إبالغ كل أربع سنوات. 
 

 ين الجنسينأولوية اليونسكو العالمية: المساواة ب
 

 . 2017-2014تعد قضية المساواة بين الجنسين من أولويات منظمة اليونسكو العالمية لبرنامج وميزانية الفترة الزمنية 
 

يتم تشجيع الدول األطراف من أجل "إيالء االهتمام المناسب للظروف الخاصة بالنساء وحاجاتهن", واهتمام كهذا يعني 
بير الُمعَدة خصيًصا لدعم النساء كمبدعات ومنتجاٍت لتنوع أشكال التعبير الثقافي وكمواطنات اتخاذ وتنفيذ السياسات والتدا
عبر تدابير مؤسسية وتنظيمية  ينبغي وجود استجابة سياسية متكاملةولتحقيق ما سبق ذكره يشاركن في الحياة الثقافية, 

 وتشريعية. 
 

واحد ُمتخذ أو لسياسة واحدة ُمتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين في  تقوم الدول األطراف في هذا القسم بتقديم شرح لتدبير
القطاع الثقافي,  باإلضافة إلى دعم النساء كمبدعات ومنتجات ومنتفعات من تنوع أشكال التعبير الثقافي, وقد يتم تحقيق 

 من (أ)  إلى (ط).  األسئلة الرئيسيةذلك عن طريق إرشادهم بواسطة 
 
 

 نسكو التنفيذية بشأن الشبابإستراتيجية اليو
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 . 2021-2014بالتوازي مع إستراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب ينبغي تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تنفيذ االتفاقية 

 
 ستقوم الدول األطراف بتقديم سياسًة واحدة أو تدبير أو مشروع واحد من أجل:

 
 عالوة على االستفادة من السلع والخدمات واألنشطة الثقافية;  تشجيع مشاركة الشباب كمبدعين ومنتجين −

 
تسهيل مشاركة كال من الشباب والمنظمات الُمدارة بواسطتهم واندماج قضاياهم وحاجاتهم في عمليات وضع  −

 السياسات الثقافية; 
 

هدف بناء المهارات الجديدة توفير البرامج والمناهج الدراسية الجديدة في المؤسسات التعليمية والتدريبية العليا ب −
 والمطلوبة للصناعات الثقافية واإلبداعية,  بما في ذلك المهارات التكنولوجية واإلدارية والريادية;

 
 إشراك الشباب في جمع المعلومات ونشرها فيما يتعلق بتنوع أشكال التعبير الثقافي في مجتمعاتهم. −

 
  من (أ)  إلى (ط).  سئلة الرئيسيةاألوقد يتم تحقيق ذلك عن طريق إرشادهم بواسطة 

 
 
 اإلنجازات والتحديات والحلول والخطوات المقبلة -7
 

 تقوم الدول األطراف جنًبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين بتقاسم المعلومات حول:

 المحققة من تنفيذ االتفاقية; الرئيسية النتائج −1
 جهت عملية التنفيذ;وا الرئيسية أو المتوقعة التي التحديات −2
 إيجادها أو التنبؤ بها للتغلب على تلك التحديات; التي تم الحلول −3
 لتنفيذ االتفاقية واألولويات المحددة لهذه الفترة الخطوات المدروسة للسنوات األربع القادمة −4

 
  باالتفاقية,  موضًحا يرجى مالحظة أن الدول األطراف قامت بالفعل بتقديم تقرير دوري كل أربع سنوات فيما يتعلق

 اإلنجازات والتحديات والحلول ضمن اإلطار الزمني للسنوات األربع الماضية,  أي منذ تقريرهم السابق. 
 

 
 
 

 البيانات والمعلومات واإلحصاءات التكميلية
 

ُتطالب, إلى أقصى يعد النهج المتبع لتوفير المعلومات اإلحصائية في التقارير نهجا عمليا, وهذا يعني أن الدول األطراف 
حد ممكن, بتقديم المعلومات اإلحصائية القائمة بالفعل, ويمكن جمع تلك البيانات من خالل الدراسات االستقصائية الوطنية 
ودراسات رسم الخرائط وما إلى ذلك, ويتم تقدم اقتراحات أدناه حول األماكن الخاصة بتقديم تلك البيانات, إضافًة إلى 

 لبيانات وسنة الجمع أو النشر. إدراج جميع مصادر ا
 
 
 االقتصاد والتمويل -1
 

عند تقديم تقارير البيانات في هذا القسم، من المهم تحديد "القطاع الثقافي" لألغراض اإلحصائية وتطبيق هذا التعريف 
) لعام FCSباستمرار, وللحصول على المبادئ التوجيهية، يرجى الرجوع إلى إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية (

 عبر الرابط التالي:  2009
Uen.pdf-2009-culture-statistics-cultural-http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/frameworkU 

 
 
 ات السلع والخدمات الثقافيةإجمالي تدفق -1 -1
 

والذي يسرد  2009يرجى الرجوع إلى تعريفات السلع والخدمات الثقافية في إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية عام 
الستخدامهما عند تحديد ) EBOPS) وأكواد ميزان المدفوعات الموسع (HS(الوصف الموحد للسلع ونظام الترميز 

دليل إحصاءات يمكن الحصول عن معلومات إضافية عن إحصاءات الخدمات الثقافية من خالل , والسلع والخدمات الثقافية
, يتاح على الرابط التالي: التجارة الدولية في الخدمات

Uhttp://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/manual.htmU. 

http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-en.pdf
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/manual.htm
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/manual.htm
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 أ. السلع الثقافية-1 -1
 

 أ) الصادرات من السلع الثقافية (اإلجمالي بالدوالر األمريكي والسنة والمصدر)
 ب) الواردات من السلع الثقافية (اإلجمالي بالدوالر األمريكي والسنة والمصدر)

 
 ب. الخدمات الثقافية-1 -1
 

 مريكي والسنة والمصدر)أ) الصادرات من الخدمات الثقافية (اإلجمالي بالدوالر األ
 ب) الواردات من الخدمات الثقافية (اإلجمالي بالدوالر األمريكي والسنة والمصدر)

 
 ) GDPمساهمة األنشطة الثقافية إلى إجمالي الناتج المحلي ( -2 -1
 

اد الثقافية من أجل الوصول إلى قائمة األكو 2009) لعام FCSيرجى الرجوع إلى إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية (
), ويرجى اإلشارة إلى المنهجية المستخدمة لحساب مشاركة ISICالسارية في التصنيف الصناعي الدولي الموحد (

 األنشطة الثقافية في إجمالي الناتج المحلي (القيمة المضافة والمدخالت/المخرجات، وما إلى ذلك). 
 

 لمصدر)أ) إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي والسنة وا
 ب) مشاركة األنشطة الثقافية في إجمالي الناتج المحلي (بالنسبة المئوية والسنة والمصدر)

 
 النفقات الحكومية المتعلقة بالثقافة  -3 -1

 
 أ) إجمالي النفقات الحكومية (بالدوالر األمريكي والسنة والمصدر)
ألمريكي وكنسبة مئوية من إجمالي النفاقات الحكومية ب) مشاركة األنشطة الثقافية في النفاقات الحكومية (بالدوالر ا

 والسنة والمصدر)
 

 في حال عدم توافر النفقات الثقافية، يرجى استخدام النفاقات الحكومية المتعلقة باألنشطة الترفيهية والثقافية. 
 

 

 الكتب -2
 

 أ) عدد العناوين المنشورة (السنة والمصدر)
 

 ر): أ) عدد دور النشر (السنة والمصد
 عنوان في السنة) 20إلى  1عدد قليل (من  - 
 عنوان في السنة) 49إلى  21عدد متوسط (من  - 
 عنوان وأكثر في السنة) 50عدد كبير ( - 

 
 ج) المكتبات والمبيعات

 سالسل المكتبات (العدد اإلجمالي والمبيعات بالدوالر األمريكي والسنة والمصدر) - 
 العدد والمبيعات بالدوالر األمريكي والسنة والمصدر) المكتبات المستقلة (إجمالي - 

مخازن الكتب في متاجر التجزئة األخرى، بما في ذلك المتاجر العامة (إجمالي العدد والمبيعات بالدوالر  -
 األمريكي والسنة والمصدر)

 صدر)تجار التجزئة عبر اإلنترنت (إجمالي العدد والمبيعات بالدوالر األمريكي والسنة والم - 
 

 د) تدفقات الترجمة: عدد الترجمات المنشورة (السنة والمصدر)
 

 الموسيقى -3
 

 أ) اإلنتاج: عدد األلبومات الصادرة: 
 الصيغة المادية (السنة والمصدر) - 
 الصيغة الرقمية (السنة والمصدر) - 
 مستقل (السنة والمصدر) - 
 متخصص (السنة والمصدر) - 

 

 الي لمبيعات الموسيقى المسجلة: ب) المبيعات: العدد اإلجم
 الصيغة المادية المصنفة حسب األقراص المدمجة واألشكال المادية األخرى (السنة والمصدر) - 
 الصيغة الرقمية المصنفة حسب األغانى الفردية واأللبومات الرقمية (السنة والمصدر) - 
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 وسائل اإلعالم -4

 

دليل مؤشر معهد وسائل اإلعالم، يرجى الرجوع إلى  للحصول على تعريفات ومعلومات حول إحصاءات
متاح عبر الرابط التالي: اليونسكو لإلحصاء للبث والصحافة

-indicators-ediam-http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/tp10U

. en.pdf-2013 
 

 المشاركة وجمهور اإلذاعة (السنة والمصدر):  )أ 
 

 اإلذاعية (السنة والمصدر):إلعالم هيئات وسائل ا )ب 

 المصدر)الصحف (السنة و - )ج 
 

 

 ر اإلنترنت فقط. * استثناء الصحف عب
 

 التوصيل والبنية التحتية وطريقة الدخول -5
 

 نسمة (السنة والمصدر) 1000أ) عدد مشتركي الهاتف المحمول لكل 
 ب) عدد األسر التي يمكنها الدخول إلى شبكة اإلنترنت في المنزل (السنة والمصدر)

 ج) عدد األفراد ممن يستخدمون اإلنترنت (السنة والمصدر) 
 

 شاركة الثقافيةالم -6
 

 نوع الملكية المشاركة الجماهيرية نوع البرنامج
 (عامة وخاصة ومجتمعية)

 نوع الوصول
 مجانا)-(مدفوع

    القناة األولى

    الثانيةالقناة 
    القناة الثالثة

    القناة الرابعة

 توفير عدد من هيئات وسائل اإلعالم المحلية 

 كال من القنوات القنوات التليفزيونية فقط المحطات اإلذاعية فقط الملكية
 اإلجمالي اإلذاعية والتليفزيونية

     عامة

     خاصة

     مجتمعية

     غير محددة

     اإلجمالي

 
 تنسيق النشر*

 

 عدد العناوين
 الصحف الدورية الصحف اليومية

   مطبوعة 
   مجانية فقط 
   مدفوعة األجر فقط 
   مجانية ومدفوعة األجر 

   مطبوعة وعبر اإلنترنت
   مجانية فقط 
   مدفوعة األجر فقط 
   مجانية ومدفوعة األجر 

   اإلجمالي

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/tp10-media-indicators-2013-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/tp10-media-indicators-2013-en.pdf
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 الماضية: 12النسبة المئوية لألشخاص المشاركين في األنشطة الثقافية مرة واحدة على األقل خالل األشهر الـ
 

 
 يرجى توضيح أسباب عدم حضور الفعاليات الثقافية مرة واحدة على األقل خالل العام الماضي إن أمكن:

 
 توضيحات إضافية -7
 

 يرجى تقديم أي تفسيرات وتوضيحات إضافية حسب الضرورة. 
 

 المشاركة الثقافية (النسبة المئوية)
 اإلجمالي الذكور اإلناث النشاط
    السينما 

    المسرح (بما في ذلك المالهي الليلية واألوبرا وعروض العرائس)
    الرقص (بما في ذلك الباليه) 

    الحفالت الموسيقية / األداء الموسيقي على الهواء مباشرة
    االستعراض

     اإلجمالي 

 لمئوية)األسباب الرئيسية لعدم المشاركة (النسبة ا
 اإلجمالي الذكور اإلناث النوع 

    باهظة الثمن
    عدم االهتمام

    قلة الوقت 
    نقص المعلومات

     ُبعد المسافة
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