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املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري  طبيقطريق لت خريطة: من جدول األعمال المؤقت 13 البند
 الثقايف يف البيئة الرقمية

 

لتعزيز  التنفيذيةاملبادئ التوجيهية  طبيقلتطريق مفتوحة  خريطةتقدم هذه الوثيقة 
املمارسات ب مصحوبة (،األولتنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية )امللحق 

تنفيذ االتفاقية يف البيئة  فيما خيصاألطراف  وذلك لتنوير (،الثايناجليدة )امللحق 
 (.CP 12 et Décision 12.IGC 9.6)القرار  الرقمية

 19الفقرة  :القرار املطلوب
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 المقدمة

لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف  التنفيذيةاملبادئ التوجيهية  طبيقلتطريق مفتوحة  خريطةتعرض هذه الوثيقة  - 1
 16 والفقرتان الثاينإىل جانب املمارسات اجليدة )امللحق  (،أدناه 15إىل  9 من والفقرات األولالبيئة الرقمية )امللحق 

يف البيئة الرقمية تنفيذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  ومتكينها مناألطراف لتنوير وذلك  (،أدناه 17و
تعلقة املالطريق املفتوحة واألمثلة  خريطة رة إىل دراسةمدعوة يف هذه الدو  . واألطرافيلي باسم "االتفاقية"( )املشار إليها فيما

يف قاعدة بيانات األمانة اليت ترمي إىل حتديد ومشاطرة . وستدرج هذه األمثلة الثايناجليدة الوارد بياهنا يف امللحق  املمارساتب
 .أفضل ممارسات األطراف يف جمال البيئة الرقمية

قد لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية املبادئ التوجيهية التنفيذية  طبيقلتالطريق  خريطةكانت و  - 2
تبادل خرباهتم وتعليقاهتم إىل أعضاء اللجنة  ، حيث ُدعي(DCE/18/12.IGC/9يف الدورة الثانية عشرة للجنة )نوقشت 

 الطريق املفتوحة. خريطة بشأن

 أن على أمهية منهمأكد العديد و . الكلمة تناولوا أعضاء اللجنة الذين مجيعبتأييد املفتوحة الطريق  خريطةوحظيت  - 3
 طريق خريطةوصواًل إىل الطريق املفتوحة  خريطةاليت تضمها عناصر اليتوافق مع أولوياته وموارده من ما  كل بلد  يعتمدو  ينتقي

الثقافية  وسياسات بلداهنمالطريق املفتوحة  خريطةالتآزر القائمة بالفعل بني التوافق و وذكر آخرون أوجه  .وطنية خاصة به
 خريطة التطور السريع للتكنولوجيا يعين أن باعتبار أن الطريق، ريطةخلاملفتوح و  املرن التأكيد على اجلانب وجرىوالرقمية. 

الطريق املفتوحة  خريطةرحب أعضاء اللجنة بالروابط الواضحة بني  وأخرياً،. دورية حتتاج إىل تكييف بصورة الطريق هذه
 .(IGC 9.12 القرار) يف االتفاقية وأهداف التنمية املستدامة وطلبوا إحالتها إىل األطراف

 من قضايا وأبعاد هلا تداعيات مهمة على التنمية البيئة الرقميةعليه  تنطوي ما بشأنتنوير األطراف  ويف سياق - 4
قُبيل  ُعقدتو بعنوان "الذكاء االصطناعي، بيئة عمل جديدة للمبدعني؟ "  2030استشرافاً لعام  ندوة ظِّمتنُ  املستدامة،

مناقشة الفرص والتحديات اليت يطرحها  منهاكان الغرض و الطريق املفتوحة واملمارسات اجليدة.  خريطة تنظر اللجنة يف أن
الذي أداره رئيس اخلدمات  - النقاشحضر و والفنانني وتنوع أشكال التعبري الثقايف.  أمام اإلبداعالذكاء االصطناعي 

الدويل جلمعيات  االحتادبكلمة ألقاها جان ميشيل جار، رئيس  والذي استهلجورج باباجيانيس،  اليونسكو،اإلعالمية يف 
: كاثلني هم أربعة خرباء من الصناعات الثقافية والرقمية -احلسنة لنوايا لليونسكو اوسفري  (CISACاملؤلفني وامللحنني )

 ؛(Africa’s Talking يف جمال التغذية احلاسوبية وعلم البيانات )يف منظمة مرفق "النساءيف  البيانات حمللي ةسيمينو، كبري 
 ةألكسندرا بنسامون ، أستاذ ؛ و(AIVA) "البصرياالصطناعي فنان الذكاء ملبادرة "باريو ، املؤسس املشارك  وسيمون

تأثري الذكاء منها ، قضايا ةعد املتحدثونتناول و . Teseo كوليز، مؤسس  وأوكتافيو ؛القانون اخلاص يف جامعة رين
األعمال  نشرحبقوق  املتعلق، وعدم اليقني القيمة انتاجوالتغريات يف سلسلة  الثقايف،على تنوع أشكال التعبري  االصطناعي

 .االصطناعيالذكاء  املنَتجة عن طريق
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 السياق

، قام األطراف بإعداد قائمة (2015اخلامسة ملؤمتر األطراف )حزيران/يونيو وجيدر التذكري أنه خالل الدورة  - 5
 :وهي االتفاقية يف البيئة الرقمية تنفيذ وحتديد عدة جماالت للعمل من أجلباألولويات 

 مات الثقافية يف البيئة الرقمية؛اخلدبشأن املمتلكات و  تكييف السياسات الوطنية 

  ؛العامليةواخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية  السلعوضع آليات دولية للتعاون من أجل تعزيز تنوع 

  يف  الثقايف الرقمي احملتوىنتاج ونشر إجراءات تعزز إتقدمي مساعدة تقنية من أجل وضع وتطبيق سياسات و
 البلدان النامية؛

 تلك املعنية بالتجارة، وحقوق امللكية الفكرية،  ال سيما، تعزيز أهداف االتفاقية يف اهليئات الدولية األخرى
 واالتصاالت؛

 .تطوير البىن التحتية من أجل تيسري انتفاع مجيع األفراد بطائفة واسعة من املضامني يف العامل الرقمي 

، حظيت املبادئ 1يات املشرتكةو عملية تقوم على احلوار والتأمل وحتديد األولعلى بدء أربع سنوات مرور وبعد  - 6
كما وافقت األطراف على جمموعة من مبوافقة األطراف يف االتفاقية بالتزكية  لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية التوجيهية 

، مع باسم "اللجنة"( بعدحلماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف )يشار إليها فيما  الدولية احلكوميةاألنشطة املستقبلية للجنة 

                                                           
 كانون  ،للجنة التاسعة العادية الدورة ،)"/7IGC/.15/9CE( الرقمي الصعيد على تنفيذية توجيهية مبادئ إعداد" :املعنونة الوثيقة من 8 الفقرة انظر 1

 .2015 ديسمرب/األول
 :التالية واملعلومات العمل وثائق أيضاً  انظر

 ؛2017 يونيو/حزيران األطراف، ملؤمتر السادسة الدورة ،(DCE/17/6.CP/11)" الرقمية البيئة يف االتفاقية تنفيذل التوجيهية املبادئ مشروع -
 ديسمرب/األول كانون  للجنة، العاشرة الدورة ،(DCE/16/10.IGC/7)" لرقميةا البيئة يف االتفاقية تنفيذل التوجيهية للمبادئ أويل مشروع" -

 ؛2016
 الدورة ،(DCE/16/10.IGC/INF.4) كوليز  يوأوكتاف الالتينية، وأمريكا إسبانيا يف الثقايف التعبري أشكال تنوع على الرقمية التكنولوجيات تأثري -

 ؛2016 ديسمرب/األول كانون  للجنة، العاشرة
 باريس اليونسكو، مقر ،2015 يونيو/حزيران 9 الرقمي، العصر يف الثقايف التعبري أشكال تنوع بشأن املناقشة جللسة ملخص -

(CE/15/9.IGC/INF.6a)، ؛2015 ديسمرب/األول كانون  للجنة، التاسعة العادية الدورة 
 يونيو/حزيران األطراف، ملؤمتر اخلامسة العادية الدورة ،(CE/15/5.CP/12)" الثقايف التعبري أشكال تنوع تعزيز يف وأثرها الرقمية التكنولوجيا -

 ؛2015
 ؛2014 ديسمرب/األول كانون  للجنة، الثامنة العادية الدورة ،(/12IGC/.14/8CE) هلا واالستجابة الرقمية للتحديات الراهن الوضع -
 كوليز،  أوكتافيو ،" املعاصرة الرقمية واالجتاهات لألطراف الدورية التقارير حتليل :الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية اليونسكو اتفاقية" -

(5.IGC/INF.14/8CE/ )، ؛2014 ديسمرب/األول كانون  للجنة، الثامنة العادية الدورة 

 Hye Kyung Lee (King’s آسيا، دراسة وتقدمي شرق يف الرقمي اجملال يف الثقايف التعبري أشكال فيما خيص تنوع والفرص التحديات -

College و( لندنLorraine Lim (Birkbeck College، لندن جامعة)، (7.IGC/INF.15/9CE/)، كانون   للجنة، الثامنة العادية الدورة
 .2014 األول/ديسمرب

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/8igc_12_numerique_fr_0.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/8_igc-inf_5_digital_fr_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/9_igc-inf_7_digital_asia_fr.pdf
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جراءات ذات األولوية على وجه اخلصوص مثل مجع أمثلة عن املمارسات اجليدة الرامية إىل تعزيز تنوع أشكال حتديد اإل
 .(12CP .6 )القرار قايف يف البيئة الرقميةالتعبري الث

 ديسمرب/األول كانون) عشرة احلادية دورهتا يف العامني لفرتة اللجنة خطة اعتماد بشأن دارت اليت 2املناقشة وخالل - 7
 التنفيذية التوجيهية املبادئ من الغرضف. التوجيهية التنفيذيةاملبادئ  توفره الذي العام اإلطار إىل اللجنة أشارت (،2017

 على تؤثر باعتبار أن هذه البيئة ،ما توفره من فرص واغتنام الرقمية البيئة حتديات ملواجهة سعيها يف األطراف توجيه هو
 من وخاصة الفنانني، حراك كما تؤثر على  وتبادهلا، الثقافية واخلدمات السلع إىل والوصول والنشر واإلنتاج بداعاإل أساليب

 دقيقة وواضحة فكرة األطراف لدى يكون أن ضرورة على اللجنة أكدت كما.  الفنية احلرية فرض علىاليت تُ  والقيود ،باجلنو 
 املبادئ أن على وجه اخلصوص إىل اللجنة أشارتو . الرقمية البيئة يف االتفاقية لتنفيذ به القيام يتعني الذي العمل عن

 .ألولوياهتم وفًقا تنفيذها ميكنهم اليت الفرص من جمموعة لألطراف توفر التنفيذية التوجيهية

 خريطةالتكنولوجيات اجلديدة، طلبت اللجنة من األمانة أن تقرتح  الرقمية والتغريات يف السريع للبيئة للتطور وبالنظر - 8
ألحكام املبادئ التوجيهية مفتوحة موجهة إىل األطراف من أجل متكينها من تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية وفقًا طريق 

 (.5IGC .11)القرار  كما طُلب تضمني اخلريطة أمثلة عن املمارسات اجليدةالتنفيذية.  

 3الطريق المفتوحة خريطة

ألطراف ا وهذهالطريق املفتوحة خمصصة يف املقام األول لألطراف املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية.  خريطة - 9
سها أوعلى ر  ،من اجلهات الفاعلة العديدبالتعاون مع  هباالطريق الوطنية اخلاصة  خريطةتطوير وتنفيذ  على مدعوة للعمل

أرباب يف اجملتمع املدين مثل  غري احلكومية املتخصصون الذين يعملون يف الصناعات الثقافية وغريهم من اجلهات الفاعلة
اختاذ قرارات مستنرية  وذلك لتمكني هذه األطراف منالفنانني وكراسي اليونسكو، إضافة إىل  ،والثقافية الصحية املهن

 .بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة

بادئ ذي  فهي تضع يف اعتبارها يف االعتبار عدة عوامل. ،1 يف املرفق الوارد بياهنا ،الطريق املقرتحة خريطة وتأخذ -10
أمر له لبيئة الرقمية واالستفادة منها ل هاستغالل يعين أن ما، اخلاصة بهوموارده أن لكل طرف سياقه اخلاص واحتياجاته  بدء

من نقاط انطالق  فهي ستبدأنفس الفرص والتحديات.  ال تواجه األطراف إىل أن إضافةهذا . مقاسه اخلاص وطابعه الفريد
اليت تليب  التنفيذيةاختيار األحكام ذات الصلة من املبادئ التوجيهية  اوسيتعني عليه ،خمتلفة لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية

 .توافق قدراهتاو  ااحتياجاهتم

                                                           
 الفقرات للجنة، عشرة الثانية الدورة (، / IGC / INF.12/  18DCE.3" )للجنة عشرة احلادية للدورة املفصل التقرير اعتماد" الوثيقة مرفق انظر 2

51-101. 
 .تعين خارطة الطريق املفتوحة أنه ميكن حتديثها وتغيريها 3

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/resolutions_6cp_fr.pdf#page=15
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_decisions_fr.pdf#page=3
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)مثل: املوسيقى والنشر  واإلبداعيةتنشط يف نفس قطاعات الصناعات الثقافية  أال، قد ختتار األطراف وأخرياً  -11
طريقه  خريطةنقطة انطالق اختيار طرف  على كلسيتعني ، لذلك .(والوسائل السمعية البصرية والفنون املرئية واألدائية

 خريطةوضع بعد أن حيلل وضعه احلايل واحتياجاته وموارده املتاحة. ويتطلب اليت يستهدفها  الوطنية والقطاع أو القطاعات
وبالتايل، قد ال تنشط  ة عمل قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية يف البلد املعين.وطريقطريق مفتوحة معرفة جيدة باالتفاقية 

 األطراف يف نفس جماالت العمل ويف نفس الوقت.

 خريطةلل التأثري الكلي وسيتمثل. ميعاجلستعم الطريق املفتوحة  خريطة املرتتبة علىاإلجيابية غري أن النتائج واآلثار  -12
املبادئ أحكام  بعض تطبيقبناء قدرات األطراف على تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية من خالل  يف

اليت  االستجابة لعدد من الغاياتوكذلك  ،4لالتفاقيةمع تلبية واحد أو أكثر من األهداف األربعة  التوجيهية التنفيذية
 10و 8و 5و 4املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة  الغايات ال سيماو ، 2030خلطة عام  حددهتا أهداف التنمية املستدامة

 .175و 16و

خالل فرتة ترتاوح  هباالقيام لألطراف اليت ميكن اجليدة /املرجعيةاألنشطة مثالً عن  20 الطريق املفتوحة خريطة وتقدم -13
 هبا: الطريق الوطنية اخلاصة خريطةإعداد  التالية عندباملنهجية  أن تسرتشدوينبغي لألطراف بني سنتني وثالث سنوات. 

                                                           
حتقيق تبادل متوازن للسلع واخلدمات الثقافية وزيادة و  (؛1دعم نظم اإلدارة املستدامة للثقافة )اهلدف  :األهداف العاملية األربعة لالتفاقية هي 4

تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات و  (؛3إدراج الثقافة يف أطر التنمية املستدامة )اهلدف و  (؛2)اهلدف  يف جمال الثقافةحراك الفنانني واملهنيني 
 .(4األساسية )اهلدف 

 :وهذه األهداف هي 5
  التعليم اجليد :للتنمية املستدامة 4اهلدف 

شغل الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل و  :4.4الغاية 
 .2030وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة حبلول عام 

  املساواة بني اجلنسني :للتنمية املستدامة 5اهلدف 

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني  :ج-5الغاية 
 .اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على مجيع املستويات

  توفري عمل الئق وتعزيز النمو االقتصادي :للتنمية املستدامة 8اهلدف 

تعزيز السياسات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال احلرة، والقدرة على  :8.3الغاية 
 اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من

، مبا يف ذلك زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً  :أ-8الغاية  .على اخلدمات املالية خالل احلصول
 .من خالل اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان منواً 

  املساواةاحلد من انعدام  :للتنمية املستدامة 10اهلدف 

 .، مبا يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العامليةتنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً  :أ-10الغاية 
  السالم والعدالة واملؤسسات الفعالة :للتنمية املستدامة 16اهلدف 

 .يب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستوياتضمان اختاذ القرارات على حنو مستج :16.7الغاية 
 .كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية  :16.10الغاية 

  إقامة وتعزيز الشراكات من أجل حتقيق األهداف :للتنمية املستدامة 17اهلدف 

االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم احملرز يف حتقيق التنمية املستدامة تكمِّل الناتج احمللي اإلمجايل، ودعم بناء  :17.19 الغاية
 .2030القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية، حبلول عام 
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  ًوتدقيق و/أو حتليل لتحديد احتياجات وحتديات الصناعات الثقافية واإلبداعية يف البيئة  إجراء مسح، أوال
 الرقمية؛

  ،ًعلى ومتعدد القطاعات وإجراء مشاورات على املستوى الوطين و/أو إنشاء فريق متعدد اجلهات املعنية ثانيا
 أو على املستوى اإلقليمي أو احمللي وما إىل ذلك(؛ستويات أخرى )مثل على مستوى الدولة م

 إطار شامل أو متعدد التخصصات؛يف  ثالثاً، تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية للمهنيني العاملني يف البيئة الرقمية 

 ،ًوضع ومراجعة اللوائح والتدابري واالسرتاتيجيات لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية. رابعا 

 نتائج متوقعة ذات أولوية عالية: لألنشطة وفق هذا الرتتيب أو التسلسل سيعزز حتقيق مخس إن تنفيذ األطراف -14

 ملواجهة حتديات البيئة الرقمية بطريقة مستنرية األطر التنظيمية والسياسات والتدابري الثقافية  مراجعةأو  إعداد
 وتشاركية؛

  ؛الرقمي البيئيضمان تنوع النظام لواألسواق الرقمية  الشركاتو  الرقمي اسات وتدابري تدعم اإلبداعسيوضع 

  التبادل املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية وتعزز املساواة بني البلدان يف البيئة الرقمية؛ عززتاتفاقات دولية إبرام 

  واملعارف الرقمية؛ هاراتاملالثقافة و تعزيز 

  يف البيئة الرقمية.تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

املرجعي ملعرفة واستخدام هذا اإلطار  األولوإن األطراف مدعوة إىل تفحص األنشطة العشرين الواردة يف امللحق  -15
. واألطراف مدعوة أيضاً إىل مشاطرة جتارهبا مع األمانة بغية تعزيز قاعدة مل يُنجز وقد أجنز أهذه األنشطة  بعضإذا كان  ما

، تدعو األمانة األطراف إىل تقدمي تفاصيل حمددة عن األشخاص و/أو . ويف هذا الصددباملمارسات اجليدة اخلاصةبياناهتا 
تساهم هذه املعلومات يف سكممارسات جيدة. و اليت ُتصنَّف   الناجحة م وتنفيذ األنشطةتصمياجملموعات املسؤولة عن 

 التعلم من األقران وتبادل املعارف،القائمة على ، 2005باتفاقية عام اجلهات املعنية  الشركاء أو تعزيز اسرتاتيجية التواصل مع
نظر ادورة )ال تلك( واليت ُقدمت إىل األطراف يف 2018عشرة )كانون األول/ديسمرب اليت درستها اللجنة يف دورهتا الثانية 

، إذا كانت إحدى احلكومات قد أجرت بالفعل مسحًا للصناعات على سبيل املثال (.DCE/19/7.CP/INF.4الوثيقة 
املتعلقة بتنفيذ هذا النشاط مجيع التفاصيل  طريقها ومشاطرة خريطةبداعية، فيمكنها شطب هذا النشاط من الثقافية واإل

 مع األطراف واألمانة. كما ميكن للخرباء الذين قاموا بعملية املسح مساعدة األطراف اليت مل تقم بعد مبثل هذه املمارسة
 وتزمع القيام هبا يف املستقبل القريب.
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 الجيدةالممارسات 

الطريق  خريطةاألنشطة املقرتحة يف بيان األصناف املختلفة من لأمثلة عن املمارسات اجليدة  الثاينوترد يف امللحق  -16
 Re|Penser les) طبعيت التقرير العاملي لرصد االتفاقيةيف  املعلومات الواردةاملفتوحة. وقد استخلصت هذه األمثلة من 

politiques culturelles ))ومن برنامج مراقبة السياسات (، 2018و 2015) )إعادة صياغة السياسات الثقافية
(https://en.unesco.org /creativity/policy-monitoring-platform) لألطراف اليت تُقدم كل أربع ، والتقارير الدورية

اخلاصة بأوضاع  1980اليت يتضمنها االستقصاء العاملي بشأن توصية عام  سنوات، وكذلك الردود على االستبيانات
الثاين نظر امللحق ا) 2018فهي تلك اليت مُجعت منذ عام يف هذه القائمة ( *)الفنان. أما األمثلة املوسومة بعالمة النجمة 

املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف  طبيقلتطريق  خريطة" املعنونة DCE/18/12.IGC/9لوثيقة ل
 .("البيئة الرقمية

مجيع تنفيذ وسرتاقب  لتعزيز تبادل املعارف والتعلم من األقران. ممارسات اجليدةأمثلة للوستواصل األمانة مجع  -17
 عما حققته األطراف، مع اإلشارة إىل اجملاالت اليت ميكنوتقدم حملة عامة  الطريق املفتوحة خريطةيف الوارد بياهنا  األنشطة

 أنشطة التعاون الدويل يف املستقبل.فيها تطوير 

أن تتواصل مع صانعي القرار يف البلدان النامية من  ، ميكن لألمانة أيضاً حالة حتديد أموال من خارج امليزانيةويف  -18
حثيثة على املدى بذل جهود اليت يواجهوهنا واليت تتطلب أجل لفت انتباههم إىل القضايا االسرتاتيجية اخلاصة بالتحديات 

 .لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية الطويل يف جمال بناء القدرات

 اعتماد القرار التايل:وقد يرغب مؤمتر األطراف  -19

 CP 13.7 مشروع القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 وملحقيها؛ /CP/19/7DCE.13 الوثيقة وقد درس - 1

 ؛9IGC .12و 5IGC .11وقراري اللجنة 12CP .6و 11CP .6بقراريه  روإذ يذكِّ  - 2

املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف  طبيقلتفتوحة امل الطريق خريطةعلى  يوافق - 3
، وكذلك على األمثلة للممارسات اجليدة للوثيقة واملرفقة هبذا القرار األولالوارد بياهنا يف امللحق  البيئة الرقمية

 لنفس الوثيقة؛ الثاينالواردة يف امللحق 
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لممارسات اجليدة اليت نفذهتا األطراف يف البيئة الرقمية واختاذ لاألمثلة مجع مواصلة  من األمانة ويطلب - 4
مع صانعي القرار يف  ال سيما، والتواصل والرتويجوتبادل املعلومات مبادرات يف جمال التعلم من األقران، 

ن البلدان النامية، من أجل دعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية، يف حالة حتديد أموال خارجة ع
 امليزانية؛

طريق وطنية متكنها من تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية مبا يتماشى مع  خريطةإىل وضع  األطراف ويدعو - 5
 احتياجاهتا ومواردها املتاحة، ومشاطرهتا مع األمانة؛

الطريق الوطنية اليت وضعتها األطراف  خريطةمن األمانة أن تقدم إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف  ويطلب - 6
 وحالة تنفيذها؛

الطريق املفتوحة إىل إرسال طلب  خريطةلتنفيذ جوانب من األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية  ويدعو - 7
 هبذا اخلصوص إىل األمانة.
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الملحق األول
 

خ
ريطة طريق مفتوحة لت

طبيق
 

المبادئ التوجيهية 
التنفيذية

 
لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في البيئة الرقمية
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الثانيالملحق 
أمثلة عن الممارسات الجيدة

 Re|Penser)طبعيت التقرير العاملي لرصد االتفاقية الواردة يف هذا امللحق من عن املمارسات اجليدة خلصت األمثلة استُ 

les politiques culturelles )( )(، ومن برنامج مراقبة السياسات 2018و 2015)إعادة صياغة السياسات الثقافية
(https://en.unesco.org /creativity/policy-monitoring-platformوالتقارير الدورية لألطراف اليت تُقدم كل أرب ،) ع

اخلاصة بأوضاع  1980سنوات، وكذلك الردود على االستبيانات اليت يتضمنها االستقصاء العاملي بشأن توصية عام 
 الفنان.

عرض بضعة أمثلة موجزة وذات  وإمنا املراد وشاملة ةمستوفا أن تكونقائمة املمارسات اجليدة الواردة أدناه  وليس الغرض من
. هذا وإن األطراف مدعوة إىل مشاطرة جتارهبا مع األمانة من الطريق املفتوحة خريطةيف  الواردةاألنشطة  أصناف صلة عن

مشاطرة اصة باملمارسات اجليدة. كما أهنا مدعوة إىل اخلبيانات القاعدة  وتوسيع نطاقغناء قائمة األمثلة هذه، أجل إ
  .مع اجلهات املعنية ها الوطنية املفتوحةطريق خريطة

نظر ا) بعالمة النجمة )*(مست وُ  2018أمثلة جديدة إليها يف كانون األول/ديسمرب وقد جرى حتديث هذه القائمة بإضافة 
املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال  طبيقطريق لت خريطةاملعنونة " DCE/18/12.IGC/9من الوثيقة  2امللحق 

 "(.التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية

أو مراجعة األطر التنظيمية والسياسات والتدابير الثقافية لمواجهة تحديات البيئة الرقمية  إعداد - 1المخرج 
 بطريقة مستنيرة وتشاركية

*  إىل املبيعات السنوية اليت حتققها هذه  استناداً " الطلبحسب  والفيدي" ضريبة على مزودي ألمانيافرضت
يساعد ا مالوطين،  يف انتاج األفالم على املستوىتوزيع هذه الضريبة واستخدامها  داخلدمة يف البالد. مث يُعا

على ضمان التنوع يف توافر األفالم احمللية.

 ُاحملتوى  ختص وبضمنها مؤشراتإحصاءات لقياس تأثري البيئة الرقمية على الثقافة،  األرجنتينيف  عتمج"
إنتاج البيانات واملعلومات األساسية ب ما يسمح الثقافية،حساهبا عرب األقمار الصناعية  أدرجت يفالرقمي" 

احملتوى الرقمي األرجنتيين. بشأن

 قام مرصد االقتصاد اإلبداعي التابع لوزارة الثقافة بدمج مؤشر "الثقافة الرقمية والربجميات" يف  ،البرازيليف
وبالتايل ضمان مجع ونشر البيانات الثقافية للبلد  البلد،اد اإلبداعي يف الدراسات االستقصائية املتعلقة باالقتص

.ذات الصلة بالبيئة الرقمية

 وهي هيئة مستقلة  واالتصاالت،الوكالة الوطنية لتعزيز تكنولوجيا املعلومات  بوركينا فاسوأنشأت  ،2014يف عام
من احلكومة  وشرعتالثقافة.  ومنها قطاعمجيع القطاعات،  من أجل الرقمي،ملحقة بالوزارة املسؤولة عن االقتصاد 

.(Digital Burkina 2025) "2025"بوركينا الرقمية  عملية شاملة إلعداد اسرتاتيجيةب مث
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 ملساعدةماليني دوالر كندي(  110بكلفة ) 2020-2014( خطة ثقافية رقمية للفرتة كندا) كيبيكطورت 
وتلت يف البيئة الرقمية حىت تظل قادرة على املنافسة يف األسواق العاملية.  على االستثمارلقطاعات الثقافية ا

 ةاحلكومي األنشطة اتساقمتكن كيبيك من تطوير رؤية لضمان  رقميةاسرتاتيجية  2017يف عام اخلطة  هذه
.الثقافيةات بالتعاون مع املهنيني يف خمتلف قطاعات الصناع

* احملتوى بملعاجلة القضايا املتعلقة  مشرتكاً  ( مشروعاً كندا) كيبيكو فرنسا، أطلقت 2019مارس آذار/يف
وذلك  الوطنية،عرب الكربى  البثال سيما على منصات  وتعزيز توافره وإبرازه، الثقايف الفرنكوفوين على اإلنرتنت

املزمع قمة الفرنكوفونية الالنتائج إىل وسُتقدَّم . نيالفرنكوفوني واملبدعنيالفنانني  تسليط الضوء علىمن أجل 
.2020 يف تونس يف خريف عامعقدها 

* الرقمية  الكافية للمصنفاتقانونية الماية احل تضمنأحكامًا  2018لعام  1915 ن قانون، تضمَّ كولومبيايف
هذا  وجرت صياغة. التجاوز عليهاوتوفر السبل الكفيلة بإحقاق هذه احلقوق واحلد من  املؤلفقوق حب املشمولة

.بعضها يف النص النهائي ُدمجقدم عدة مقرتحات  الذي القانون يف إطار تعاوين مع اجملتمع املدين

 األعمال استخدام على والعمارة والرتاث إىل فرض رسوم  بداعاإلبشأن حرية  2016يدعو قانون عام  ،فرنسايف
حمركات البحث على اإلنرتنت دون  تتيحها للجمهوراليت والرسوم البيانية والتصوير الفوتوغرايف  التشكيلية الفنية

اليت هلا احلق الشرعي يف  هذه األعمال أو إىل اجلهات، يذهب ريعها إىل مؤلفي احلصول على إذن مسبق
.االستفادة من مردودها

* خريطة إعداد من أجلمشرتك بني الوزارات لتنظيم مشاورات  عملفريق  2019يف عام  فرنساأنشئ يف 
.الطريق الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية

 فرنسايف( تشجع اهليئة العليا لنشر املصنفات ومحاية احلقوق على اإلنرتنت ،HADOPI،)  أنشئتاليت 
وتعمل على اإلنرتنت.  األعمال اإلبداعية، نشر ومحاية 2009يونيو حزيران/ 12 القانون الصادر يفمبوجب 

على تعزيز ومحاية تنوع أشكال التعبري الثقايف يف الصناعات الثقافية يف مواجهة  اهليئةهذه  فرنسا من خالل
 "2020-2012بعنوان "فرنسا الرقمية  اسرتاتيجية رقمية وقامت بإعدادحتديات الرقمنة واإلنرتنت 

(Digital France 2012-2020).

حتقيق قدر أكرب من، إىل 2014يف عام  مدتُ اع، الذي إندونيسيايف قانون حقوق التأليف والنشر  يرمي 
.على اإلنرتنت املعروضةوتنظيم االستخدام التجاري للموسيقى  الرسومنظام مجع  يف شفافيةال

*تكنولوجية أكثر  لوضع آليات جامايكايف  املؤلفمع اجملتمع املدين، تعديل قانون حقوق  جرى، بالتعاون
يعين هذا التغيري و . حبقوق املؤلفاملشمولة  محاية املصنفات الرقمية قانون على وااللتفاف ملنع التحايل فاعلية

فس احلماية اليت تتمتع هبا املصنفات غري الرقمية.بن حتظىأن املصنفات الرقمية 
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* ذلك بطريقة  وجرى، للصناعات اإلبداعية الرقميةمفصلة طريق وطنية  خريطة 2018وضعت املكسيك يف عام
ريطةمث جرى تعميم هذه اخلبني احلكومة والفنانني واجملتمع املدين. تشاركية 

(El mapa de routa para las industrias creativas digitals و ) إتاحتها على اإلنرتنت
)http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf(.

* للحماية  مساويةالرقمية  للسلعمحاية املؤلف واحلقوق اجملاورة  وقبشأن حق 312سيوفر القانون  ،نيكاراغوايف
هذا القانون بطريقة تشاركية مع الفنانني  وقد وضع. أو غري الرقمية التقليدية أشكال اإلبداع اليت حتظى هبا

ومجعياهتم.

 بوابةتونسيف أطلقت وزارة الشؤون الثقافية ، 2016يف عام ، ( "الثقافة املفتوحة"OpenCulture) 
)/www.openculture.gov.tn/fr(  مع  القطاع اإلبداعي، متشياً  عناليت توفر جمموعة واسعة من املعلومات

.لبيانات املفتوحةيف جمال االسياسة الوطنية 

 وهي أداة تسمح للفنانني  ثقافية،خريطة  أوروغوايوضعت املديرية الوطنية للثقافة يف  ،2013يف هناية عام
واجلمهور العام بالوصول إىل املعلومات املتعلقة بالقطاع الثقايف يف شكل مرجعي جغرايف  واألطراف الفاعلة

وتفاعلي.

* توجيهنهائي ملشروع لانص ال)املفوضية والربملان واجمللس( إىل  االتحاد األوروبييف توصلت املؤسسات األوروبية 
هذا الربملان األورويب  وقد اعتمد .(2019فرباير شباط/ 15) املؤلف يف السوق الرقمية املوحدة وقبشأن حق

الغرض من مشروع و خيضع اآلن ملوافقة جملس االحتاد األورويب. الذي ( 2019مارس آذار/ 26يف )النص 
األجر العادل واملنصف والشفاف للفنانني واملهنيني  ويدخل يف ذلك توفريالتوجيه هذا هو ضمان حرية التعبري، 

.ةالثقافيني يف البيئة الرقمي

* إطار تنظيمي لدوله األعضاءوطنية التشريعات أن يتوفر يف ال 2021حبلول عام  االتحاد األوروبييشرتط 
ميكن و على األقل يف مكتبتها.  %30على حمتوى أورويب بنسبة  "الطلب حسبخدمة "كل   أن تشتمل يضمن

اإلطار على تعزيز تنوع أشكال سيعمل هذا و إذا رغبت الدولة العضو يف ذلك.  %40رفع هذا املعدل إىل 
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية.

 فرنساويطاليا وإ غلوكسمبور و النمسا، ومنها تشريعاهتا الوطنية بشأن أسعار الكتبعدلت عدة بلدان أوروبية، 
 .مشلت الكتب الرقمية بقانون السعر املوحد للكتاب املطبوع حيث

لضمان تنوع النظام  الرقمية اإلبداع الرقمي والشركات واألسواقتدعم سياسات وتدابير وضع  - 2المخرج 
البيئي الرقمي

رواد األعمال والفنانني على حتديد  ،2016يف عام  أنشئتاليت  اإلبداعية،تساعد وكالة املساحات  ،النمسا يف
يف االقتصاد الرقمي وحتفيز املختربات أو  ةالرئيسي األطراف الفاعلةما يساعد على دعم  املكتبية،املساحات 

 احلاضنات العاملة يف جمال اإلبداع الرقمي.

http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf
http://www.openculture.gov.tn/fr/
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 قامت منظمة  ،البرازيليفThydêwa  األصليني يف البالد من السكان  املبدعنيقدرات بتعزيز احلكومية غري
إنشاء شركة ناشئة للنشر الرقمي تنتج  من ذلك املنشودةوالنتيجة  .من أجل ضمان مشاركتهم يف النشر الرقمي

إلكرتونية بعدة لغات. كتباً 

تغطي مجيع  على إنشاء شبكة واسعة من املنتديات أو احلاضنات اإلبداعية 2015منذ عام  البرازيلعمل ت
لتمكني الفنانني واملهنيني يف جمال أحناء البالد، ما يضمن وجود مساحات خمصصة لإلبداع الرقمي واالبتكار 

البيئة الرقمية.لثقافة من التعبري الفين يف ا

 عمل من الصناديق املستقلة لإلعالم على إطار والعديد  كندايف  وسائل اإلعالم ع صندوق، وق  2013يف عام
آليات جديدة لتشجيع اإلنتاج املشرتك  وجرى من مث إنشاءالرقمية.  وسائل اإلعالم دويل مشرتك يف جمال إلنتاج

. وهناك مشروعات 2014مخسة مشاريع منذ عام  ما مسح بإجناز (،)والونيا بلجيكاو مع شركاء من نيوزيلندا 
.الصندوق عن طريق هذا جرى متويلها أيضاً ركيني اأخرى تشمل منتجني بريطانيني وفرنسيني وكولومبيني ودامن

 شركة شراكة مع بعقد كندايف قام اجمللس الوطين للسينما  ،2013يف عام Phoenix New Media Ltd  إلنشاء
 CBC / Radioقامت شبكة  ذلك،. باإلضافة إىل (NFB Zone) على اإلنرتنت يف الصني كندية احملتوىأول قناة  

Canada  البث العامة الوطنية لتزويد شركة  2020اسرتاتيجية "الفضاء للجميع" لعام بتطوير  2014يف عام
احملتوى احمللي عرب منصات  ببث فيما يتعلق ال سيما، اإلعالمية السريعة التغريبيئة الباألدوات الالزمة للتكيف مع 

.اإلنرتنت واهلاتف احملمول

 يعد برنامجVive Digital (2014-2018 ًجزءا ) لتحسني  كولومبيايف  التقينالتحديث  عملية ال يتجزأ من
 وترسيختعزيز املهارات التقنية للسكان و ال سيما يف املناطق الريفية،  ملموس،الوصول إىل اإلنرتنت بشكل 

من بني و والتطبيقات الرقمية للمجتمعات األكثر حرمانًا.  الرقمي تطوير احملتوى يف جمالنفسها كرائد عاملي 
بلدية باأللياف  10100تجهيز أكثر من ب 2017أنه قام يف عام  النجاحات العديدة اليت حققها الربنامج

لتحسني الوصول إىل احملتوى الرقمي وتوزيعه. Vive Digital "أكشاك"من وحدة  6885تركيب و الضوئية 

إرساءتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، من أجل  نصب عينيها كوت ديفوارحكومة  وضعت 
 الطريقة اليت يعمل هبا االقتصاد االجتماعي تغيريو تأثري دائم على االقتصاد،  لهاقتصاد رقمي  لبناء األسس الالزمة

.خلدمة الشعب اإليفواري قائم على املعرفةالقتصاد وإجياد الدعائم عميقاً، تغيرياً 

قامت  ،2016مارس آذار/ يف( هيئة اإلشراف على املعلومات واالتصاالتSUPERCOM يف )اإلكوادور 
 وهوتمكن املوسيقيني اإلكوادوريني من الرتويج ألغانيهم وتتبع بثهم اإلعالمي. ل Latitud1x1إطالق منصة ب

املبدعني على تسجيل أعماهلم واالنضمام  أيضاً يشجع  مناإو املوسيقى اإلكوادورية،  نشرل فقط ال يسه   إجراء
إىل منظمات اإلدارة اجلماعية.
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 حتسني أجور املبدعني و اإلنرتنت  على اً قانونيحملتوى الثقايف املتاح ا لتطويرالسبل جمموعة من  فرنسا استحدثتو
. 2009يونيو حزيران/ 12يف  مداعتُ الذي  "،ومتويل الصناعات الثقافية من خالل قانون "اإلبداع واإلنرتنت

إلطار القانوين اجلديد، من ا احملققة من الفوائدمجيع  جين مناملبدعني و  واهلدف من ذلك متكني املستهلكني
.لفنانني والشركات اليت تدعمهما ومكافأةخالل تطوير عرض قانوين جذاب ومصادر جديدة لتمويل 

* منصة  ومن ذلكمصادر دخل جديدة للفنانني.  رقمية توفر عدة برامج ومنصات كينيايف توجدSkiza 

toons نغمات رنني للهواتف احملمولة على هيئة فنان عرض أغانيهم  21000ألكثر من  اليت صارت تتيح
تتيح إذ  ،"الطلبحسب  وفيدي" خدمة اليت تقدم Viusasa Film منصة وهناك أيضاً وضمان مكافأة عادلة. 

مشاهدة األفالم القصرية والربامج التلفزيونية واحملتوى السمعي البصري احمللي باستخدام منصات الشبكات 
االجتماعية.

 يركز على الذي  الرقميةالثقافة  مركز 2012سبتمرب أيلول/يف  ، افتتحالمكسيكمببادرة من وزارة الثقافة يف
املركز إىل الرتويج ملقاربة بناءة  ويرميالتأثري الثقايف واالجتماعي واالقتصادي الستخدام التكنولوجيا الرقمية. 

يف سياق  للمحتوى الرقمي وإدارة ذاتية وإنتاج عايل اجلودة، وقراءة نقديةلتبادل املعرفة واملعلومات الرقمية، 
.يصبح املستخدمون فيه مبدعني

 برنامج  ساهم ،هولندايفCinema Digitaal BV حتديث صناعة عملية تنسيق  يف، 2011عام  ستهلا، الذي
والعارضني يف مجيع أحناء  السينما أو انتقاهلا إىل البيئة الرقمية من خالل حتالف بني رابطات املوزعني واملنتجني

البالد.

 لتعزيز الفنون واملنصات الرقمية مثل مهرجان  املبذولةمن خالل اجلهود  ،تونستسهمE-Fest،  يف فهم أفضل
.للممارسات الفنية املعاصرة يف البالد وفنانيها

 بيروو ،إكوادورو ،وكولومبيا، بوليفيا -بدعم من معاهد األفالم يف ستة بلدان يف أمريكا الالتينية، 
السينمائية األيبريية  اهليئات( ومؤمتر IDBوبدعم من بنك التنمية للبلدان األمريكية ) - أوروغوايو ،المكسيكو

مارس آذار/ جمموعة واسعة من األفالم عرب اإلنرتنت منذ Retina Latinaتقدم بوابة  (،CACIاألمريكية )
إىل على املدى الطويل يهدف املشروع و جديد يف املنطقة.  مجهورمن أجل تقدمي األفالم احمللية إىل  2016

تعزيز سوق األفالم يف أمريكا الالتينية وتسهيل التوزيع الدويل لألفالم املنتجة يف املنطقة.

المساواة بين  وتعززالمتوازن للسلع والخدمات الثقافية  بادلالتتعزز دولية فاقات ات إبرام - 3المخرج 
 البلدان في البيئة الرقمية

مجهورية كوريا( منذ و أسرتاليا و  الصنيمع شركاء جتاريني ) نيوزيلندااتفاقيات التجارة احلرة اليت أبرمتها  أدرج يف
املنتجات الثقافية  وبضمنهافئة واسعة من السلع واخلدمات الثقافية  يستثينثقايف  إعفاءاعتماد االتفاقية بند 

الرقمية.
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تلزم  أحكاماً شيلي و الصينوأستراليا و 6االتحاد األوروبيو كندامن اتفاقيات التجارة احلرة بني  يتضمن عدد
.إلكرتوينيف شكل  املسلَّمةعلى البضائع  ركيةمج رسومالدول بعدم فرض 

 متثل اتفاقيةMediterradio  والبلدان النامية  إيطالياو فرنساتضم و إنتاج مشرتك بني الشمال واجلنوب عملية
 بدخول يسمح االتفاق يف جمال البث اإلذاعيو على طول الشواطئ اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط. الواقعة 

قدرة حتقيق عدة أهداف، مثل حتسني إىل  ويسعىأسواق الشمال إىل إلنتاج الثقايف من جنوب البحر املتوسط ا
البلدان النامية على تطوير براجمها اإلذاعية والرتويج هلا وبيعها.

مبادرة  ُصِمَمتCaribbeanTales Media Group للمشرتين واملبدعني للمحتوى واحداً  "متجراً  لتكون "
يف إلنتاج وتسويق وتوزيع األفالم واحملتوى التلفزيوين  ، وذلكوشتاهتاالسمعي البصري يف منطقة البحر الكارييب 

.واملخصصة للجماهري يف مجيع أحناء العامل وجتلياهتابكل أوجهها  الكاريبيمبنطقة  املوضوعات املتعلقة
ميثل ( املعرض العاملي للموسيقىWOMEX،)  مساحة خمصصة للموسيقى الدولية 2017يف عام  هلستُ االذي ،

تأثري البيئة الرقمية على صناعة املوسيقى من خالل تقدمي حدث  األخذ يف االعتبار، مع جميع القاراتمن 
بني احملرتفني امللتزمني بتعزيز تنوع احملتوى املوسيقي ويضمن املعرض جيمع و يركز بشكل خاص على املوضوع. 

للسلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية. تدفق أكثر توازناً 

الرقمية والمعارف مهاراتالثقافة وال تعزيز – 4المخرج 
 بتزويد األرجنتيناقتصادية خمتلفة، بدأت و الفجوة الرقمية بني األطفال من خلفيات اجتماعية  تقليصمن أجل 

من ذلك ليس  اهلدفو هاز كمبيوتر حممول. جبكل طفل يف املدارس االبتدائية والثانوية العامة يف بوينس آيرس 
باللغة اإلسبانية. الرقمي إلنتاج احملتوى جعل املدينة مركزاً  أيضاً  وإمنالألطفال والشباب،  الرقمي توىاحملتوفري  فقط

 لإلذاعة العامةيئة اهل عقدت، النمسايف (ORFشراكة بني القطاعني العام واخلاص ) حسبمنصة فيديو حملية  مع 
من  ةالبصري ةالسمعي للوسائل الوطينالشراكة تعزيز التنوع يف القطاع  والغرض من هذه. Flimmit تسمى الطلب

 النهوض من أجلالنمساوية أكادميية السينما النمساوية واملهرجانات السينمائية  معخالل مبادرات مثل التعاون 
 ،لألطفال خمصصة وبرامج وأفالم ،فيلم 6000على أكثر من  حتتوي املنصة حالياً و اإلنتاج السينمائي الوطين. ب

وأوروبية. منساويةأصول معظمها من  وأوبرا،وأفالم وثائقية 
لخمتربات  أنشئت( وسائل اإلعالم واالبتكارMirror Image Media and Innovation Labs – MMIL يف )

اهلدف هو حتسني و (. SIRIUSلتجديد اهلوية االجتماعية والتحسني املتكامل ) بربادوسإطار اسرتاتيجية 
. هبم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال ملساعدهتم على بدء أعماهلم التجارية اخلاصة جمال مهارات الشباب يف

 والروبوتات، والرتميز، التطبيقات،وتصميم  واإلنتاج، املتحركة،التدريب يف جمال الرسوم  MMILيقدم برنامج و 
الشباب على إنتاج حمتوى ابتكاري وأصلي  الفنانون عشجَّ ويُ والذكاء االصطناعي والتصميم مبساعدة الكمبيوتر. 

.هلذا الغرض دعميتجذر يف تاريخ وثقافة بربادوس وحيصلون على 

 .ومجهورية مولدوفا وأوكرانيا وفيتنام اومجهورية كوريا وكولومبيا وبريو وجورجي ،CARIFORUMاالتفاقيات املربمة مع الدول األعضاء يف جمموعة  6
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األمية الرقمية واإلعالمية حملومركز معريف  بإنشاء (بلجيكاحكومة فالندرز ) قامت (Mediawijs)  من أجل سد
ويقوم  .الرقمية إىل الفئات الضعيفة املستهدفة واملوادوالوسائط الفجوة الرقمية وحتسني وصول وسائل اإلعالم 

 اليت - احلمالت اإلعالمية والتدريب وتبادل املعرفة ضمنهامن و  - من خالل العديد من املبادراتاملركز 
واإلبداعية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات  والواعيةالنشطة  بتشجيع املشاركة خاص،بشكل الشباب تستهدف 

الفاعلة يف القطاع  األطرافيف حتديد خمتلف  للمسامهةمسح لتعليم الوسائط الرقمية  جرىواالتصاالت. كما 
فيها. املزيد من اجلهودواجملاالت اليت ال تزال هناك حاجة إىل بذل 

( كولومبيا مانيزاليس،يوفر املهرجان الدويل للصور )للحوار ويطور مشاريع إلعادة تفسري الواقع املعقد  جماالت
الذي نظمته جامعة كالداس،  املهرجان،كز ور  الرقمي.لإلبداع الرقمي إلجياد طرق جديدة لفهم الثقافة يف العصر 

اليت أدت إىل جتديد براجمها،  اجلامعة للتخصصاتبشكل خاص على البحث والتجارب والعمليات اإلبداعية 
.يف التصميم التفاعلي واإلبداع وماجستريالتصميم واإلبداع  جمال درجة دكتوراه يف داثاستحمع 

 ميع تالميذ املدارس واملدرسني جل الرقمية وفرتخطة وطنية حملو األمية  2007يف عام  أوروغوايوضعت
.البنية التحتية جمال يف جيري على قدم وساق كان االستثماربينما  هاز كمبيوتر حممول، جب االنتفاع إمكانية

الرقمية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في البيئة تعزيز - 5المخرج 
 تقوم منظمة المكسيكيف ،Artes Escénicas Teatro de Aire A.C  غري احلكومية بإعداد برنامج تدرييب

 تكنولوجياتن التدريب هؤالء النساء من استخدام سيمكِّ و للشابات لتعلم مهارات اإلنتاج يف الواقع االفرتاضي. 
بإنشاء مساحة جديدة للنساء من جيلهن  إنتاجاهتنمن خالل وسيقمن  .الرقمي الواقع االفرتاضي إلنتاج احملتوى

.للصناعات اإلبداعية الرقمية يف املكسيك ةوإنشاء سوق جديد

* الصناعات الثقافية واإلبداعية وتتضمن بيانات رقمية. ب ما يتعلقفي إمجالية، تتوفر إحصائيات نيكاراغوايف
تتيح هذه اإلحصاءات حتديد وحتليل حصة املرأة يف القطاعات الثقافية.و 

 تعمل على إعداد برامج تركز على ثالثة عناصر رئيسية  فلسطينمؤسسة "أيام املسرح" منظمة غري حكومية يف
ومتكِّن هذه الربامج  ية، والعروض املسرحية، ورواية احلكايات.نتاج رسوم متحركة بوسائل مسعية بصرية رقمإهي: 

ويكون مبقدور  نتاج أفالم فيديو قصرية باستخدام تكنولوجيات جديدة وهواتف ذكية.إالنساء الشابات من 
انتاج املزيد من املواد السمعية البصرية اخلاصة بالسياق  ،املشاركني بعد إكمال الربامج التدريبية ملؤسسة أيام

يف املهرجانات الدولية واألسواق اإلقليمية.هلم االفلسطيين وعرض أعم

 ستقوم منظمة  ،السنغاليفAfriculturban  بتدريب املوسيقيات  2019-2018 فرتة العامني يفغري احلكومية
( لتمكينهن من بدء أعماهلن التجارية وإتقاهنامهارات املزج املوسيقي الشابات على تقنيات اإلنتاج املوسيقي )

يف ريادة األعمال يف البيئة الرقمية. ما يعزز مكانة املرأة هبن، اخلاصة
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 من أفغانستان بإنشاء أكادميية رقمية يف دوشانيب للنساء  طاجيكستانيقوم مركز باكرتيا/أكتيد الثقايف يف
تقدم األكادميية دورات يف و سنة.  40صاحبات املشاريع الثقافية الالئي تقل أعمارهن عن وطاجيكستان 

 الفيديو ومنتجة أفالم اإللكرتونية،املواقع تصميم و  الرسوم،تصميم و  املتحركة،الرسوم و  الرتميز،اإلبداع الرقمي )
يف  الرقمي،من خالل اإلنتاج الفين ستساهم الشابات للمرة األوىل و إخل( وريادة األعمال.  ،املتحركة والرسوم

.الصناعات الثقافية واملشهد الفين يف آسيا الوسطى


