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 المقدمة

مؤمتر " اسمطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليهما فيما يلي بـ - 1
  أن توافيه بتقرير عن أنشطتها يف كل دورة من دوراته.( من األمانة يف دورته العادية الثالثة "االتفاقية" باسمو  "األطراف

 عن أنشطة األمانة  ا  قرير تإىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة املقدمة  DCE/19/7.CP/8 الوثيقة تضمنوت - 2
ا  لألنشطة وفقحمدد اليت واجهتها األمانة يف تنفيذ برنامج  صعوباتاإلجنازات اليت حتققت وال وتعرض ،(٢٠١٩-٢٠١٧)

  ملا يلي:

 حمور العملاملتعلقة هبا يف  داءاألمؤشرات و  7نتيجة املنشودة لل 5م/39ربنامج وامليزانية احملددين يف الوثيقة ال 

 ؛)انظر امللحق الثاين(للربنامج الرئيسي الرابع  2

  6من القرار  ٤الفقرةCP 12  حادية عشرة والثانية الـ للجنة الدولية احلكومية يف دورتيها)األنشطة ذات األولوية
 ؛)انظر امللحق الثالث(عشرة 

 ؛األهداف األربعة لالتفاقية وإطار الرصد املرتبط هبا 

 ٤ التنمية املستدامة باالتفاقية )وحتديدا  أهداف املتعلقةأهداف التنمية املستدامة والغايات  جمموعة خمتارة من ،
 .(17و 16، و10، و8، و5و

باالتفاقية على النحو الوارد  املتعلقةض متسق للنتائج احملققة ومؤشرات األداء والغايات عر  تقدمي ويتيح هذا النهج - 3
باألولويات اليت اعتمدهتا اهليئتان الرئاسيتان لالتفاقية، من  املتعلقةيف الربنامج وامليزانية املعتمدين، من جهة، وخلطة العمل 

 إرشاداتوهو يكفل متاشيها مع أهداف االتفاقية وأهداف التنمية املستدامة )انظر امللحق الرابع للحصول على  جهة أخرى.
  الثقافة(.باالستعانة بأهداف التنمية املستدامة  تحقيقب تتعلق

لى اإلجنازات ويقدم امللحق األول جدوال  يبّين الصالت بّي اأُلطر املتعلقة بإعداد هذه التقارير ويعطي أمثلة ع - 4
وترتبط أبرز أنواع  سواء يف املقر أو يف املكاتب امليدانية. 2019-2017الرئيسية اليت حققتها األمانة خالل الفرتة 

  :ما يلي األنشطة املذكورة يف التقارير باجلهود اليت بذلتها األمانة لتنفيذ االتفاقية من خالل

  القدرات؛ بناءاملساعدة التقنية و  

 باشر من خالل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛التمويل امل 

 إجراء البحوث ومجع البيانات؛  

 رصد السياسات وتقييمها؛  

  توعيةالتواصل مع اجلهات املعنية والقيام بأنشطة.  
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حمددة، مثل الصندوق الدويل  نظاميةعن تنفيذ أنشطة  معلومات أكثر تفصيال  وأُعدت وثائق عمل منفصلة لتقدمي  - 5
 ،(DCE/19/7.CP/12و  DCE/19/7.CP/11) ة أعوامربعاأل اتلفرت ، والتقارير الدورية (DCE/19/7.CP/9)للتنوع الثقايف 

إجراءات وأساليب عمل اهليئتّي الرئاسيتّي لليونسكو و املعين باحلوكمة املفتوح العضوية عمل الوتنفيذ توصيات فريق 
(DCE/19/7.CP/10). 

 :حتقيق ما يلي ، من أجل2019-2017ذلك، اختذت األمانة عددا  من اإلجراءات خالل الفرتة  فضال  عن - 6

  التوعية باالتفاقية؛ (1)

  مرفق اخلرباء املشرتك بّي االحتاد األورويب واليونسكو؛ من خالل جتديد أعضاءتدريب جيل جديد من اخلرباء  (2)

 املتمثلة يف األولوية"متّي لليونسكو )ادعم األولويتّي الع (3)
  (؛"املساواة بّي اجلنسّي"و "أفريقيا

الدول اجلزرية "استهداف اجملموعات ذات األولوية ) (4)
  الشباب(؛"و "الصغرية النامية

  مثل العراق. ،يف املناطق ذات األولوية روعاتتنفيذ مش (5)

تفاصيل عن األنشطة الرئيسية اليت نُفذت يف إطار  الحقا  وترد 
 .هذه اإلجراءات

 التوعية بأهداف االتفاقية

إعادة رسم املعنونة ترويج وتوزيع سلسلة التقارير العاملية يقع  - 7
يف صميم اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة للتوعية 1السياسات الثقافية

ونُظمت منذ كانون  .2019-2017باالتفاقية خالل الفرتة 
هذه السلسلة يف  صدارفعاليات عامة إل ٢٠١٨الثاين/يناير 

وأجريت مناقشات مواضيعية مشرتكة يف إطار الفعاليات  .2بلدا   ٢٧
مع  ا  تآزر  أوجد، مما ٢٠١٨التقرير العاملي لعام  صداراليت نُظمت إل

                                                 
إىل اإلسبانية واألملانية واإلجنليزية  امللخص التنفيذي للتقريرتُرجم التقرير الكامل إىل اإلسبانية واإلجنليزية والربتغالية والفرنسية والكورية، وتُرجم  1

 ة.والروسية والصينية والعربية والفرنسية والفيتنامية واملنغولي )كمبوديا( واخلمري )إندونيسيا( والربتغالية والبهاسا
 التقارير على املوقع اإللكرتوين التايل: صدارميكن االطالع على قائمة الفعاليات اليت ُنظمت إل 2

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029a.pdf 5 
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وال سيما يف داكار )بشأن املساواة بّي اجلنسّي(، ويف هراري  3والمعلومات االتصال قطاعاألنشطة اليت اضطلع هبا 
)بشأن تنوع وسائل  )بشأن احلرية الفنية(، ويف جاكرتا وبوغوتا )بشأن التنمية املستدامة(، ويف أكرا وفيينتيان وبانكوك

رب موقع كابيتوك على ت مباشرة عاإلعالم(. وحققت املناقشات املواضيعية اليت جرت يف زمبابوي جناحا  خاصا ، إذ بُث
حلقة عمل تدريبية بشأن  قيمتأو  شخص. 1600فيسبوك، وهي أول حمطة إذاعية جتارية يف زمبابوي، يتابعها أكثر من 

االتفاقية، مما  شملهااملشاركة يف اجملاالت اليت ت يفيف مساعدة الصحفيّي أسهمت  ،تنوع أشكال التعبري الثقايف يف رواندا
  وسائل التواصل االجتماعي يف رواندا. ربع supportcreativity# الوسمزاد إىل حد بعيد استخدام 

جهود التوعية من خالل تعميم نص االتفاقية الصادر يف حجم جواز سفر، واملتاح حاليا  باللغات الرمسية  وتعززت - 8
الست لليونسكو إضافة  إىل األملانية والسواحيلية واألمهرية، وكذلك من خالل نشر اجمللد اجلديد للمعلومات املتعلقة 

  نية واإلجنليزية والفرنسية.، املتاح باإلسبا("االستثمار في اإلبداع") باالتفاقية

يت افُتتحت يف الدورة الثانية عشرة ال "Create I 2030 Talks" حواراتوُصممت سلسلة  - 9
من أجل التوعية بكيفية تأثري  ٢٠١٨احلكومية لالتفاقية يف كانون األول/ديسمرب الدولية للجنة 

خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  نفيذت يفاالستثمار يف جماالت اإلبداع تأثريا  مباشرا  
سياسات ومهنيّي عاملّي يف  رامسياليت تضم فنانّي وأكادمييّي و  ،واراتهذه احل وترمي .٢٠٣٠

املكاتب  كررتو إىل تقدمي أفكار جديدة للقطاعات اإلبداعية.  ،جمال الثقافة من مجيع أحناء العامل
)يف بوركينا فاسو بنجاح طري على الصعيد القُ  احلّي منذ ذلك امليدانية لليونسكو هذه التجربة

  ند، على سبيل املثال(.وتايال

اخلاص باالتفاقية إىل حد بعيد يف تعزيز فعالية تبادل املعارف  نظام إدارة المعارف العملية اجلارية لتطويروأسهمت  -10
 4منصة رصد السياسات ٢٠١٧غرض يف عام واسُتحدثت هلذا ال بشأن تصميم السياسات املبتكرة للقطاعات اإلبداعية.

 اليت تتيح غربلة البحوث املتعلقة بأنواع السياسات والتدابري املبتكرة اليت تنفذها األطراف يف االتفاقية يف مجيع أحناء العامل.

 .شبكة اإلنرتنتوأصبحت هذه املنصة أكثر صفحات االتفاقية زيارة  على 

 المشورة في مجال السياسات وإجراءات التعلم من األقرانإسداء  تعزيزل "مرفق الخبراء"تجديد أعضاء 

 "االورويب واليونسكومرفق اخلرباء املشرتك بّي االحتاد "جددت األمانة شبكتها اليت تضم خرباء دوليّي واملعروفة باسم  -11
تعزيز تنفيذ االتفاقية على الصعيدين ل ، وذلكرفق، من خالل نشر دعوة مفتوحة إىل االنضمام إىل امل٢٠٢٢-٢٠١٩للفرتة 

                                                 
الصادر " وتطوير وسائل اإلعالماالجتاهات العاملية على صعيد حرية التعبري " املعنون 2017/2018 ميكن االطالع على التقرير العاملي لعام 3

 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara االتصال واملعلومات على املوقع اإللكرتوين: طاعق عن
 )platform-monitoring-https://en.unesco.org/creativity/policy( نصة رصد السياساتميكن االطالع على املزيد من املعلومات املتعلقة مب 4

 .DCE/18/12.IGC/7يف الوثيقة 

 

https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara
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مرفق اخلرباء املشرتك بّي االحتاد األورويب واليونسكو بشأن إدارة "ومت هذا التجديد مبوجب املشروع املعنون  .الوطين والعاملي
دعم أطر تنظيمية جديدة لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية، وتوطيد التعاون بّي  الشؤون الثقافية يف البلدان النامية:

بلدا ، ثروة من اخلربات  ٣٥رجال  من  ١٦امرأة و ٢٦ منهمخبريا  دوليا   ٤٢الذي يضم  ،هذا املرفقميثل و  ."بلدان اجلنوب
اإلحصاءات واملؤشرات الثقافية، و لسياسات الثقافية، وااألعمال الثقافية، و ة بالصناعات اإلبداعية، علقالرائدة يف اجملاالت املت

 حقوق امللكية الفكرية.و املساواة بّي اجلنسّي، و وضع الفنان، جارة، و والتالتنوع اإلعالمي، و احلرية الفنية، و املسائل الرقمية، و 

 .الصفحة اإللكرتونية املخصصة للمرفقاخلرباء على  مؤهالتوميكن االطالع على 

 ؛يةحبث أوراقوإعداد  وال سيما إعداد املواد والدروس التدريبية؛ ،عمل األمانةويدعم مرفق اخلرباء العديد من جماالت  -12
السياسات واملساعدة التقنية يف صياغة  بشأناملشورة  إسداءو  وتقييم طلبات التمويل من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛

وتعزيز  عم رصد السياسات وتقييمها؛ود القدرات؛ بناءواالضطالع بأنشطة التدريب و  السياسات والتشريعات اجلديدة؛
يف بانكوك،  ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٤إىل  ١٢وُعقد اجتماع استهاليل يف الفرتة من  فرص التواصل وإقامة الشبكات.

القدرات وتقدمي  بناء، ومناقشة الصعوبات اليت تعرتض عملند، لتقدمي أدوات اليونسكو وحتديد اجملاالت االسرتاتيجية للتايال
  املساعدة التقنية يف املستقبل.

 الجهات المعنيةمع الجهات المانحة وتعزيز التواصل مع  المبرمة االتفاقاتنطاق  توسيع

 :2019-2017يف الفرتة  عبنأت األمانة موارد من اجلهات املاحنة التالية -13

 
 

أولويات، مما يتيح لألمانة توطيد الشراكات بوصفها وتدعم هذه التربعات تنفيذ األنشطة اليت حددها مؤمتر األطراف  -14
وتدل املشاركة اإلجيابية للشركاء من القطاعّي العام واخلاص على االعرتاف  القائمة والوصول إىل جهات معنية جديدة.

  باعتبارها حمفزات وحمركات للتنمية املستدامة.املتزايد بالصناعات الثقافية واإلبداعية 
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أملانيا اليابان النرويج مجهورية كوريا السويد االحتاد األورويب جهة )سابرينا هو 
ماحنة خاصة

اث صندوق محاية الرت 
يف حاالت الطوارئ

الصندوق الدويل 
للتنوع الثقايف

2017يوليو /وزأو التعهد مبنحها يف الفرتة املمتدة من شهر مت/املسامهات الطوعية اليت متت تعبئتها و

(بالدوالرات األمريكية)2019فرباير /إىل شهر شباط

https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility
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املنظم احلوار "املسمى  يف إطار منتدى شركاء اليونسكوونظمت األمانة جلسة خاصة بعنوان "االقتصاد املبتكر"،  -15
، ملموسة مع اجلهات املاحنة ، الذي ُعقد ملناقشة فرص إقامة شراكات(٢٠١٨أيلول/سبتمرب  11-12) "التمويل بشأن

رصد أهداف التنمية املستدامة، لالبيانات املتعلقة ب لمشكالتلجلسات أخرى مكرسة إىل الدعم األمانة مت وقد
إعداد مشروعات للحصول على متويل من القطاع اخلاص وإقامة استهلت األمانة أيضا  و  وللتحديات يف العصر الرقمي.

هي خري مثال على ذلك، باعتبار سابرينا هو  5سابرينا هووالشراكة التي أبرمتها اليونسكو مع  شراكات مبتكرة أخرى.
وستواصل األمانة  متثل أول جهة ماحنة رئيسية من القطاع اخلاص تدعم املساواة بّي اجلنسّي يف القطاعات اإلبداعية.

  جهودها احلثيثة جلمع األموال من القطاع اخلاص وال سيما من أجل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف.

 همة في تنفيذ أولويات اليونسكو الشاملةالمسا

الربنامج وامليزانية  إطار يفلعملها والفئات املستهدفة ذات األولوية التالية  الشاملةاألولويات  حددت اليونسكو -16
  هذه األولويات.حتقيق األمانة يف  إسهام بشأن سبلموجز  فيما يليويرد  .5م/39املعتمدين يف الوثيقة 

توطد األمانة عالقاهتا املهنية مع منظمات أفريقية مثل االحتاد األفريقي  :أفريقيا المتمثلة في مةااألولوية الع (أ)
واملنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية، وذلك لتعزيز الصناعات اإلبداعية والثقافية كوسيلة ملواجهة 

مثل النمو السكاين، والتحوالت االجتماعية،  -تعرتض أفريقيا واغتنام الفرص املتاحة هلا اليوم  اليت التحديات
 بناءوُتستخدم معظم املساعدات التقنية وأنشطة  واحلكم الدميقراطي، والتنمية املستدامة، والنمو االقتصادي.

ح حلصر ا قرت اوأُعد  القدرات واألموال املخصصة ملشروعات الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ملساعدة أفريقيا.
  واالحتياجات اخلاصة بالقطاع السينمائي والسمعي البصري يف أفريقيا.التحديات 

تعزز األمانة املساواة بّي اجلنسّي من خالل  :المساواة بين الجنسين (ب)
وضعت خطة عمل قد تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أنشطتها، و 

ستخدمها املكاتب امليدانية يف داث تغيري بشأن قضايا اجلنسّي، لتإلح
فعاليات معينة تتيح  أيضا   تنظمو  ع أنشطتها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية.مجي

التواصل بّي اجلهات املعنية، ومحالت للتوعية بالتحديات اليت تواجهها 
 مبدعات ومنتجات ملختلف أشكال التعبري الثقايف.بوصفهن النساء 

مع  ، بالتعاون٢٠١٩يف شباط/فرباير على سبيل املثال،  ،نظمت األمانةف
الشبكات  إقامةمكتب اليونسكو يف داكار، عددا  من أنشطة التواصل و 

بشأن دور املرأة يف صناعة األفالم يف أفريقيا يف إطار مهرجان واغادوغو 
                                                 

( ترمي إىل ٢٠٢٠-٢٠١٨) يف إطار شراكة اسرتاتيجية تمكين المرأة المبدعة" :"أنِت التاليةاحملسنة سابرينا هو واليونسكو مبادرة  استهلت 5
واملبادرة موجهة بوجه خاص للسيدات دون سن األربعّي ملنحهن  اجلنسّي يف الصناعات اإلبداعية الرقمية يف البلدان النامية.تقليص اهلوة بّي 

طلب اختري منها  101وورد  فرصة احلصول على متويل وبنية أساسية ومعدات وإمكانات لإلنتاج املشرتك يف جمال الصناعات اإلبداعية الرقمية.
 .٢٠١٨يف عام  )السنغال وطاجيكستان وفلسطّي واملكسيك( ستثنائيةأربعة مشروعات ا
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وتضمنت هذه األنشطة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى بعنوان  األفريقي للسينما والتلفزيون.
حبضور املديرة العامة لليونسكو  "للمرأة ٥٠/٥٠ :للسينما والتلفزيون عامًا للمهرجان األفريقي ٥٠"

  والسيدة األوىل لبوركينا فاسو ووزيري الثقافة يف رواندا وبوركينا فاسو.

إىل أن مسألة حراك الفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة والوصول  ا  نظر  :الدول الجزرية الصغيرة النامية )جـ(
إىل األسواق هي من التحديات اهلامة اليت يواجهها العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية، جتري األمانة 

دى الكارييب وبروتوكوله حاليا  دراسة لتقييم تداعيات اتفاق الشراكة االقتصادية بّي االحتاد األورويب ودول املنت
 ،وموريشيوس ،وسيشيل ،وتدعم األمانة أيضا  الدول اجلزرية الصغرية النامية مثل جامايكا على التعاون الثقايف.

 اإلطار الوطين اجلديد للثقافة يف ساموا واسُتهل يف جهودها الرامية إىل وضع سياسات ثقافية جديدة.

وتدعم اليونسكو  .2019 بيا، يف كانون الثاين/ينايرالذي ُصمم بدعم من مكتب آ ،(٢٠٢٨-٢٠١٨)
وتسهم هذه  (.٢٠١٩يف ترينيداد وتوباغو )آب/أغسطس  اإلبداعية أيضا  املهرجان الكارييب املقبل للفنون

 (٢٠٢١-٢٠١٦) األنشطة يف دعم تنفيذ خطة عمل اليونسكو لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية
وتعزيز التنمية املستدامة يف  احلفاظ على الرتاث الثقايف املادي وغري املادي"املتمثلة يف  اخلاصة هبا ٤ واألولوية

 ."اجلزر

ل اللجان االستشارية الدولية فرصا  ثيواجه الشباب يف مجيع أحناء العامل عددا  من الصعوبات، ومت :الشباب )د(
القدرات من بناء يا  على تنفيذ مشروع لوتعكف األمانة حال للتغلب على هذه الصعوبات وال سيما البطالة.

لتعزيز  ا  شروع أن ُيستخدم منوذجامل يتوخى من هذاأجل دعم صناعة املوسيقى يف املغرب، بتمويل من أملانيا، و 
قطاع ثقايف معّين من خالل دراسة كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة اإلبداعية، اليت تشمل اإلنشاء 

وتتمثل إحدى أولويات املشروع يف إشراك الشباب يف  ىل القطاع واملشاركة فيه.واإلنتاج والتوزيع والوصول إ
االجتماعات التشاورية واجتماعات املائدة املستديرة، وتزويدهم بتدريب خاص جلعل املوسيقى فرصة عمل 

فرصة الوصول  ةالنائيويوفر املشروع أيضا  للشباب الذين يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق  جمدية اقتصاديا .
وتقوم األمانة أيضا  بالتنسيق مع مشروع  إىل املوسيقى كوسيلة إلشراكهم يف األنشطة االجتماعية والثقافية.

للبحث عن فرص كفيلة  شبكات شباب حوض املتوسط املتعدد القطاعات )بتمويل من االحتاد األورويب(
  بتعزيز دور الشباب يف اللجان االستشارية األوروبية.

ميوله صندوق اليونسكو للرتاث يف حاالت  ميدانيا  مشروعا   ٢٠١٩تنفنذ األمانة يف عام  :الثقافة والنزاعات )هـ(
توقع أن يسهم يف إعادة إحياء ي "، الذياحلياة الثقافية يف مدينة املوصل عادة إحياءإ"الطوارئ، وعنوانه 

ء الثقة املتبادلة بّي السكان احملليّي، مما يعزز وتنشيط القطاعات الفنية والثقافية يف املوصل، وإعادة بنا
، ٢٠١٩يف شباط/فرباير ونظمت اليونسكو أيضا   التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية للمدينة.

 حملمد جبارة الدراجي. "حمطة بغداد"فيلم ل ا  افتتاحيعرضا  بالشراكة مع الوفد الدائم للعراق لدى اليونسكو، 

الذي تاله نقاش عام مع املخرج، يف زيادة الوعي بأمهية دعم اإلبداع يف إطار عملية  وأسهم عرض الفيلم،
  أوسع تشمل إعادة اإلعمار واملصاحلة.
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 تقييم التقدم المحرز

وأن ، ميكنها أن حتدد املعايري، ووثيقة تقنينيةكيف أن االتفاقية، بصفتها قانونا  دوليا   2019-2017الفرتة  تبّين  -17
وُوضعت اسرتاتيجية وخطة عمل  العمليات على الصعيد الوطين، وأن تسهم يف إحداث تغيري هيكلي. هبا لتنفيذُيسرتشد 
)االتفاقية وأهداف التنمية  إىل عدة أطر عاملية مرتابطة ا  أحد عشر جماال  من جماالت العمل، استناد شملالطويل ت يف األجل
ويُذكر يف عداد النتائج  )انظر امللحق األول(. تّيالرئاسي ّيرارات اهليئتوأولويات حددهتا األطراف من خالل ق املستدامة(

 الرئيسية ما يلي:

تنمية القطاعات الثقافية واإلبداعية الدينامية وتعزيز القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ ورصد السياسات  (1)
 والتدابري الثقافية بطريقة تشاركية وشفافة ومستنرية؛

 ية على دعم تنوع وسائل اإلعالم وتنوع احملتوى اإلعالمي؛تعزيز القدرات الوطن (2)

التوعية بأمهية تعزيز اإلبداع واألسواق الرقمية، وتيسري الوصول إىل أشكال التعبري الثقايف املتنوعة يف البيئة  (3)
 الرقمية؛

السياسات،  رسمالنهوض مبهارات وقدرات اجملتمع املدين، وتوعية احلكومات بأمهية مشاركة اجملتمع املدين يف  (4)
 ومتكّي اجملتمع املدين من املشاركة يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين والعاملي؛

 مجع أدلة جديدة عن حراك الفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة؛ (5)

للمعلومات  كاء الوعي بأمهية إنشاء نظماإلبداعية يف البلدان النامية وإز حتسّي الوصول إىل أسواق احملتويات  (6)
 ترمي إىل رصد تداول السلع واخلدمات الثقافية؛

 أفضل؛ فهما  تقدمي أدلة جديدة لفهم أثر االتفاقية يف االتفاقات التجارية  (7)

أشكال التعبري إىل ترمي إىل رصد الدعم املقدم  وانبالتوعية بالتقارير الدورية باعتبارها منصة متعددة اجل (8)
ات واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، وإىل إعداد التقارير عن أهداف التنمية الثقايف املتنوعة يف إطار السياس

 املستدامة، وتبادل األمثلة على السياسات املبتكرة؛

بوصفها التوعية بالدور اهلام لربامج التعاون اإلمنائي يف تعزيز القطاعات اإلبداعية يف البلدان النامية وباالتفاقية  (9)
 الدويل للجان االستشارية الدولية؛منصة للتعاون اإلمنائي 

التوعية بأمهية وضع السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بّي اجلنسّي يف قطاعي الثقافة واإلعالم  (10)
 وضع نظم رصد لتقييم مستويات متثيل ومشاركة ووصول املرأة إىل هذين القطاعّي؛ ضرورةو 
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وضع السياسات  يف جمالوع أشكال التعبري الثقايف وبناء القدرات الوطنية التوعية بأمهية احلرية الفنية يف تعزيز تن (11)
والتدابري الرامية إىل تعزيز ومحاية حريات اإلبداع والتعبري واملشاركة يف احلياة الثقافية، واحلقوق االجتماعية 

 واالقتصادية للفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة.

إحدى  بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ل إسداء املشورة إىل الدول األعضاء بشأن تنفيذ االتفاقية وتوصية عام ثن وم -18
نهج بالقدرات الذي يوفر اخلربات للدول األعضاء  بناءبرنامج االتفاقية ل أخذوي .٢٠١٩-٢٠١٧النتائج الرئيسية للفرتة 

وتقييمها، وينطوي على عمليات تشاور فيما بّي اجلهات قائم على املشاركة يف تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها 
وطُبنق هذا النهج لتقدمي  املعنية املتعددة واملسؤولّي احلكوميّي واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين والفنانّي والقطاع اخلاص.

)إندونيسيا،  ئل اإلعالم)كينيا(، وتنوع وسا ١٩٨٠إرشادات يف جمال السياسات إىل الدول األعضاء بشأن رصد توصية عام 
)كولومبيا(، واحلرية الفنية ووضع الفنان )غانا،  وزمبابوي، وكولومبيا(، وتنوع أشكال التعبري الثقايف يف العصر الرقمي

وأُعد قانون إطاري جديد للثقافة يف بوركينا فاسو يستند إىل االتفاقية، ووافق رئيس وزراء توفالو  وكوستاريكا، وموريشيوس(.
وُقدمت املشورة بشأن تصميم سياسات ثقافية جديدة  .2024-2018 ول سياسة ثقافية وخطة اسرتاتيجية للفرتةعلى أ

مبدعة ومنتجة للسلع واخلدمات بوصفها واخُتذت إجراءات يف األرجنتّي والسنغال لتشجيع املرأة  يف سيشيل والصومال.
م ملشروعات أسفرت عن وضع سياسات ثقافية جديدة يف وكذلك قدم الصندوق الدويل للتنوع الثقايف الدع الثقافية.

  باراغواي، وتوغو، وجامايكا، وزمبابوي.

يثبت الكم اهلائل من البيانات واملعلومات اليت مُجعت من التقارير الدورية، والدراسة االستقصائية العاملية املتعلقة و  -19
التنفيذية يف الصناعات الثقافية واإلبداعية تسهم يف  بوضع الفنان، وغري ذلك من أنشطة رصد السياسات، أن األنشطة

حتقيق غايات أهداف التنمية املستدامة لتعزيز املساواة بّي اجلنسّي، واحلريات األساسية، والتعليم اجليد، والنمو االقتصادي 
 ١٥٨تدبري بناء  على  ٢٠٠٠ واسُتحدثت منصة لرصد السياسات تقدم أكثر من والوظائف الالئقة، واملساواة بّي البلدان.

  .ات بشأن السياسات العامةالقرار  اختاذ، وتساعد يف توجيه عمليات ٢٠١٨و 2012 تقريرا  مرحليا  أُعد بّي عامي

فر اويتعّي تو  لصندوق الدويل للتنوع الثقايف أحد التحديات الرئيسية.إىل اويبقى الركود يف مستوى التربعات املقدمة  -20
الشركاء من القطاعّي العام واخلاص يف الفرتة املقبلة لدعم هذا الصندوق الذي أنشئ من أجل  لدىالتزام قوي ومتجدد 

  تعزيز التعاون اإلمنائي الدويل من خالل دعم القطاعات الثقافية واإلبداعية الدينامية يف البلدان النامية.

 في المستقبلاالحتياجات 

  :ما يلي ذلك ، ويشملبفعالية همتهاطالع مبحتتاج األمانة إىل املزيد من الدعم لالض -21

وال سيما فيما يتعلق بإدارة املعارف، ومجع  والموارد البشرية المتخصصة الذي يمكن التنبؤ بهالتمويل  (أ)
 األمانة؛ اتوتقييمها، من أجل تعزيز قدر  املشروعات، وأنشطة رصد تاألموال، واالتصاال
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معارف جديدة عن االجتاهات  الكتسابعلى الصعيد العاملي  جمع البيانات والمعلومات مواصلة (ب)
  يف حتقيق خمتلف أهداف التنمية املستدامة؛ ذلك والتحديات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وعن كيفية إسهام

صد احملددة القدرات يف مجيع جماالت الر  بناءعلى صعيد  عملاجلديدة للتمكن من ال التبرعات والشراكات )جـ(
 طة الطريق اليت اعتمدهتا األطراف مؤخرا  لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية؛ير إطار االتفاقية وخيف 

 ٪1من مجيع األطراف مبا ال يقل عن  التبرعات السنوية المقدمة إلى الصندوق الدولي للتنوع الثقافي )د(
 من إمجايل مسامهاهتا السنوية لليونسكو، وكذلك من القطاع اخلاص؛

 ويشملاسرتاتيجية التواصل مع هذه اجلهات،  تطبيقمن خالل  تعبئة الجهات المعنية الحالية والجديدة )هـ(
اليت ستنظَّم أفضل يف حمافل منظمات اجملتمع املدين  على حنول لتمكّي مشاركة اجملتمع املدين ذلك التموي

 .قبل انعقاد مؤمتر األطراف

 القرار التايل:ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد  -22

 CP 8.7 مشروع القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ها؛حقومال  DCE/19/7.CP/8 الوثيقة وقد درس - 1

 ؛٢٠١٩-٢٠١٧بتقرير األمانة عن أنشطتها للفرتة  حييط علما   - 2

حُددت دعم األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف املقر ويف املكاتب امليدانية، واليت إىل ف اطر كل طرف من األ  ويدعو - 3
وقرارات الدورة السابعة ملؤمتر األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية على ( ٥/م) يف الربنامج وامليزانية املعتمدين لليونسكو

 الصعيد القطري؛

النظام العاملي  ولتشغيل ،القدرات اخلاص ببناء برنامج األمانة مسامهات طوعية إىلاألطراف على تقدمي  ويشجع - 4
 معارينأو  خرباء منتسبّيتعيّي على  ، وتقدمي الدعم لتعزيز قدرة األمانةومنصة رصد السياسات إلدارة املعارف

 ؛تنفيذ االتفاقية للعمل على

  .2021-2019تقريرا  عن أنشطتها يف الفرتة  الثامنةمن األمانة أن تقدم إليه يف دورته  ويطلب - ٥
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 الملحق األول

 ، وأهداف التنمية المستدامةالرئاسيتين الهيئتين، وأولويات ٢٠٠٥، وأهداف اتفاقية عام ٥م/برنامج اليونسكو  :التقاريرإعداد الربط بين أطر 

                                                 
 انظر امللحق الثاين لالطالع على القائمة الكاملة ملؤشرات األداء. 6
 انظر امللحق الثالث لالطالع على القائمة الكاملة لألنشطة ذات األولوية. 7

هدف التنمية  هدف االتفاقية
 مجاالت الرصد المستدامة

 5م/39 الوثيقة
 والنتيجة المنشودة

 6، ومؤشرات األداء7

األولويات المحددة في 
 ٢٠١٩-٢٠١٧اليونسكو للفترة نتائج  CP 12.6 7من  ٤الفقرة 

القطاعات الثقافية   
 واإلبداعية

تنمية القطاعات الثقافية واإلبداعية الدينامية وتعزيز القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ  (3( و)2و)( 1) 3و 2مؤشرا األداء 
 :ما يلي ورصد السياسات والتدابري الثقافية بطريقة تشاركية وشفافة ومستنرية، من خالل

  حلقات عمل لبناء القدرات، وبعثات لتقديم المساعدة التقنية، والتعلم من
بتمويل من  وتنفيذ السياسات، السياسات بشأنالمشورة  إسداءاألقران، و 

آشربغ، ومجهورية كوريا،  -الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، والدمنارك، وبرنامج اليونسكو
 سكووالسويد، والربنامج العادي لليون

  بلدا  ناميا  بتمويل من السويد  28 يف السياسات القائمة على المشاركةدعم ورصد
  والربنامج العادي لليونسكو

 ألطر التنظيمية للصناعات الثقافية واإلبداعية، وتعزيز التعاون تقدمي الدعم لتعزيز ا
  بلدا  ناميا  بتمويل من االحتاد األورويب 12 يففيما بين بلدان الجنوب 

  التدريب على الصناعات الثقافية وتقييم تنفيذ اسرتاتيجية دون إقليمية بشأن وضع
الجماعة االقتصادية لدول وسط بلدان من  ١٠وتعزيز الثقافة يف وسط أفريقيا مبشاركة

  أفريقيا
 بالتعاون  "دعم تطوير الصناعات اإلبداعية يف املغرب"بعنوان  تنظيم نشاط دون إقليمي

 يف تونس)األلكسو(  ية للتربية والثقافة والعلومالعرب المنظمةمع 
  يف املغرب بتمويل من أملانيا صناعة الموسيقىدعم  
 يف بنغالديش بتمويل من مجهورية كوريا قطاع الفنون البصرية دعم  

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/resolutions_6cp_fr.pdf#page=15
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  ويف إندونيسيا يف أوزبكستان )بتمويل من مجهورية كوريا(؛ صناعة األفالمدعم 
  وفيتنام )بتمويل من اليابان( دنوتايال

  بتمويل من  يف جامايكا، وزمبابوي، وباراغواي، وتوغو وضع السياسات الثقافيةدعم(
 الصندوق الدويل للتنوع الثقايف(

  يف كازاخستان؛ ودعم تنظيم "منتدى دولي بشأن السياسات الثقافية واإلدارة"تنظيم 
خالل الدورة املقبلة  ثقافيةتنقيح السياسات المائدة مستديرة بشأن  اجتماع

 يف ترينيداد وتوباغو للمهرجان الكاريبي للفنون اإلبداعية
 صندوق الدولي للتنوع تاسعة والعاشرة لتقديم الطلبات إلى الال دعوةال إصدار

 الثقافي
تنوع وسائل 

 اإلعالم
من خالل  احملتوى اإلعالميتعزيز القدرات الوطنية على دعم تنوع وسائل اإلعالم وتنوع  (1) 2 مؤشر األداء

 يلي: ما
  نموذج تدريبي عن التنوع اإلعالميوضع  
  وزمبابوي ،ورواندا ،وإندونيسيا ،يف إثيوبيا العاملين في مجال اإلعالمتدريب، 

 وكولومبيا ،وسيشيل
  تنوع وسائل اإلعالم/تنوع املشورة يف جمال السياسات بشأن إسداء التدريب و

  اإلعالمي يف إندونيسيا ومنغوليا المحتوى
 بشأن تنوع وسائل اإلعالم والثقافة  أو للتواصل حلقات نقاش مشتركة مواضيعية

 وغانا ،وزمبابوي ،قطاعات الثقافية واإلبداعية يف إندونيسياالتقيمها 
الرقمية، وتيسري الوصول إىل أشكال التعبري الثقايف التوعية بأمهية تعزيز اإلبداع واألسواق  (4)  3و 1 مؤشرا األداء البيئة الرقمية

 :املتنوعة يف البيئة الرقمية
  اعتمدهتا اللجنة )اليت  البيئة الرقميةلتنفيذ االتفاقية يف  مفتوحة طة طريقيخر وضع

 (٢٠١٨احلكومية الدولية يف كانون األول/ديسمرب 
  انظر وثيقة ) يف تنوع أشكال التعبري الثقايف تأثير الذكاء االصطناعيعن  دراسةنشر

 (DCE/18/12.IGC/INF.4 املعلومات
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 تنظيم فعالية Create I 2030 Talks بيئة عمل جديدة  :االصطناعي الذكاء" بعنوان
" الذكاء االصطناعي من أجل اإلبداع؟"و (٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٣) "للمبدعين

القطاعات بشأن  بّي عمل اليونسكو املشرتك يقفر  واملشاركة يف(، ٢٠١٩آذار/مارس  ٥)
  الذكاء االصطناعي

 تنظيم فعالية Create I 2030 Talks تمكين المرأة في الفنون  :التالية أنتِ " بعنوان
 (٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   11)" الرقمية

  لسنغال)ا "التالية أنتِ " سابرينا هو-اليونسكو مبادرةاختيار أربعة مشروعات يف إطار، 
  واملكسيك( ،وفلسطّي ،وطاجيكستان

إقامة شراكات مع 
 المجتمع المدني

 1 مؤشرات األداء

 4و 3و 2و
مهية إشراك اجملتمع املدين يف أالنهوض مبهارات وقدرات اجملتمع املدين، وتوعية احلكومات ب (6( و)2و) (1)

السياسات وتعزيز قدرة اجملتمع املدين على املشاركة يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين  رسم
 :ما يلي الوطين والعاملي، من خالل

 لالتفاقية "استراتيجية تواصل مع الجهات المعنية" وضع  
 السياسات في إطار التقارير رسم مشاركة المجتمع المدني في مشاورات مستنيرة ل

بشأن تنفيذ توصية عام  والدراسة االستقصائية العالمية أعوام ةربعلفترات األالدورية 
  بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠

  تقدمي الدعم املباشر إىل املنظمات غري احلكومية بتمويل من الصندوق الدويل للتنوع
  (، على سبيل املثاليف بوليفيا، وألبانيا، والربازيل، وكرواتيا) الثقايف

  ومهرجان وسط املدينة  مهرجان هراري الدولي للفنونمتكّي/تطوير الفنان مهنيا  يف
 للفنون املعاصرة يف مصر

 وزمبابوي ،يف بوليفيا تدريب بتمويل من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي تنظيم، 
  وموزمبيق ،ومصر ،وغانا

  آسيا بلدا  يف  ١٧من  من المهنيين في منتصف حياتهم المهنية ٣٠تدريب
 (٢٠١٨حزيران/يونيو  15-11 ،سيول، مجهورية كوريا) يوالمحيط الهاد

  فعاليةتنظيم Create I 2030 Talks عنصر تغيير في  :المجتمع المدني" بعنوان
 (٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٤) "إدارة الثقافة
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 ألطراف، املؤمتر الدورة السابعة ) المنتدى الثاني للمنظمات غير الحكومية
 (٢٠١٩حزيران/يونيو 

حراك الفنانين   
والمهنيين العاملين 

 في مجال الثقافة

 :ما يلي من خالل ،مجع أدلة جديدة عن حراك الفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة (3) 4و 2 مؤشرا األداء
 أدوات جديدة لرصد حراك الفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة ابتكار 

تنفيذ ب املتعلقةوالدراسة االستقصائية  لتقارير الدوريةعداد اإل من خالل اإلطار املنقح
 بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠توصية عام 

تداول السلع 
 والخدمات الثقافية

إنشاء نظم حتسّي الوصول إىل سوق احملتويات اإلبداعية يف البلدان النامية والتوعية بأمهية  (3( و )2) 4و 2 مؤشرا األداء
 :ما يلي معلومات لرصد تداول السلع واخلدمات الثقافية، وذلك من خالل

  سان من سكان لدعم الموسيقيين مشروع الصندوق الدويل للتنوع الثقايف يف ناميبيا
من خالل اجلوالت والشبكات اإللكرتونية ناميبيا في الوصول إلى أسواق جديدة 
  األوروبيّيوالتدريب وتقدمي العروض مع املوسيقيّي

 رك فيه إكوادورتشا ، الذي"رتينا التينا" مشروع الصندوق الدويل للتنوع الثقايف بعنوان ،
ألفالم السينمائية في أمريكا واملكسيك لدعم توزيع ا ،وبريو ،وبوليفيا ،وأوروغواي

 الالتينية والوصول إليها عبر المنصة الرقمية
 بشأنجديدة  بينناتلتقدمي جمع البيانات  اتمعهد اليونسكو لإلحصاء مواصلة 

  تداول السلع الثقافية
المعاهدات 
 واالتفاقات

 ، من خالل:أفضل فهما   االتفاقية يف االتفاقات التجارية أثرجديدة لفهم  بينناتتقدمي  (9( و )3) 2 مؤشر األداء
  تقييم خمتلف السبل اليت تتعامل هبا األطراف يف  لدراسة أثروضع الصيغة النهائية

  االتفاقية مع الثقافة يف االتفاقات التجارية
  (جامعة الفال، كندا) اجلامعي بالتعاون مع كرسي اليونسكو نموذج تدريبيإعداد 

  ه للجهات الفاعلة احلكومية واملفاوضّي التجاريّي، موجن بشأن المعاملة التفضيلية
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 السياسات
والخطط الوطنية 
 للتنمية المستدامة

أداة رصد مبتكرة لدعم عملية إعداد التقارير املتعلقة بوصفها التوعية بالتقارير الفصلية  (8( و )3)  2 مؤشر األداء
 :بعدة سبل ومنهاالسياسات،  رسمبأهداف التنمية املستدامة و 

  تقارير عن تنفيذ االتفاقية ن األطراف من تقدمي ، مما ميكن الدوريةمراجعة إطار التقارير
 فيما يتعلق ببعض أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا

  يف وضع خطة طويلة األجل للربامج الثقافية واهلياكل األساسية  الحكومة األفغانيةدعم
 مركز باميان الثقافيمن خالل بناء 

  عاون بّي يف إندونيسيا، وتوطيد الت تطوير المؤشرات الوطنية للثقافة والتنميةدعم
 وكالة االقتصاد اإلبداعي ووكالة خطة العمل الوطنيةو وزارة الثقافة 

 منالتعاون الدولي 
لتنمية أجل ا

 المستدامة

التوعية بالدور اهلام لربامج التعاون اإلمنائي يف تعزيز القطاعات اإلبداعية يف البلدان النامية  (8( و )2) 3و 2 مؤشرا األداء
 منصة للتعاون اإلمنائي الدويل للجان االستشارية الدولية، من خاللبوصفها وباالتفاقية 

 :يلي ما
 (أمريكيألف دوالر  465) أملانيا تعهدت هبا/اليت قدمتها المساهمات الطوعية، 

(، ومجهورية أمريكيألف دوالر  ٦٠٠) (، والنرويجأمريكيدوالر  ألف ٦٠٠) واليابان
(، والسيدة أمريكيدوالر  ماليّي 3.2) (، والسويدأمريكيألف دوالر  ٤١٤) كوريا

 (أمريكيليون دوالر م 1.7) واالحتاد األورويب (أمريكيمليون دوالر  ١) سابرينا هو
 .(بلدا   ٤٧من مسامهات  أمريكيدوالر  مليون 1.5) والصندوق الدويل للتنوع الثقايف

  تبرز الجهات المانحةمنشورات بشأن مشروعات التعاون اإلمنائي اليت  

المساواة بين   
 الجنسين

التوعية بأمهية وضع السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بّي اجلنسّي يف قطاعي  (5و) (3( و )1) 4و 2 مؤشرا األداء
هذين  يفوضع نظم رصد لتقييم مستويات متثيل ومشاركة املرأة  وضرورةالثقافة واإلعالم 
 :ما يلي ، من خاللا إليهماالقطاعّي ووصوهل

 لدعم املرأة يف  المشتركة بين اليونسكو وسابرينا هو "التالية أنتِ " مبادرة استهالل
  الصناعات اإلبداعية الرقمية

  مهرجان الهيب هوب الدولي للمرأةمشاركة اليونسكو يف الدورة السادسة من 

 (٢٠١٨داكار، أسبوع املرأة احلضرية، آذار/مارس )
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  نقاش مواضيعي رفيع المستوى بشأن دور المرأة في السينما بمناسبة الذكرى
 واغادوغو، بوركينا فاسو، ن )إلنشاء املهرجان األفريقي للسينما والتلفزيو الخمسين 

  (٢٠١٩شباط/فرباير  ١٦
 يف  "الجنسينبين  المساواةعلى صعيد تغيير  إلحداثخطة عمل " إعداد وتنفيذ

بتمويل من ) "إعادة رسم السياسات الثقافية"املسمى القدرات  تنمية عإطار مشرو 
 السويد(

التوعية بأمهية احلرية الفنية يف تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وبناء القدرات الوطنية على  (5( و)3( و )1) 4و 2 مؤشرا األداء الحرية الفنية
حريات اإلبداع والتعبري واملشاركة يف احلياة وضع السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز ومحاية 

الثقافية، واحلقوق االجتماعية واالقتصادية للفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة، من 
 :ما يلي خالل

  مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة  في مجال الحرية الفنية والتوعيةأنشطة التدريب
 (٢٠١٩) وأديس أبابا (،٢٠١٨ا )(، وأكر ٢٠١٧) يف جاكرتا

  املعتمدة 5م/39الوثيقة  إطار يف للحرية الفنية محدد أداء مؤشروضع 
  (موريشيوسو  كوستاريكا) بشأن أوضاع الفنانتقدمي الدعم لسن قوانّي وأحكام  
 الحرية الفنية والفنانين وضع بشأن بتدريلبرنامج نموذج  إعداد 

  فعالية تنظيمCreate I 2030 Talks  اللجنة "؟يف نظركما هي احلرية الفنية "بعنوان( 
 (٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٣ احلكومية،الدولية 

  (؟يف نظركما هي احلرية الفنية ) دقيقة ١٥فيلم توعية مدته إنتاج وتوزيع 

https://www.youtube.com/watch?v=HSUDk3fh6XU#action=share
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 الملحق الثاني

 تنفيذاً فعاالً  2005 وال سيما من خالل تنفيذ اتفاقية عام ،وتنفيذ السياسات والتدابير الالزمة لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافيقيام الدول األعضاء بوضع  :7النتيجة المنشودة 

 ...... التقييم استنادًا إلى مؤشر األداء

ممارسة اإلدارة السليمة من خالل اعتماد وتنفيذ  - 1 مؤشر األداء
 2005 االسرتاتيجية الصادرة عن هيئات إدارة شؤون اتفاقية عامالقرارات/املقرَّرات 

  األولويات احملددة يف قرارات شبكة املمارسّي -

 اللجنة الدولية احلكوميةاحلكومية واملطبقة من خالل قرارات الدولية القرارات الواردة يف خطة عمل اللجنة  -

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم اليت تكون قد صاغت  - 2 مؤشر األداء
يف حتقيق أهداف سياسات وتدابري لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف واإلسهام 

بطريقة تراعي قضايا  ، ونفذت هذه السياسات والتدابري2005اتفاقية عام 
 ، وقامت بالرصد فيما يتعلق هبااجلنسّي

 األهداف األساسية لالتفاقية تعربن عن طريقةتصميمها ب السياسات املصممة أو اليت أعيد -

  التدابري و/أو خطط العمل احملددة لتنفيذ السياسات -

مبدعة بوصفها التقارير الدورية املقدمة اليت تتناول السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز دور املرأة  -
  قيق أهداف التنمية املستدامةومنتجة للسلع واخلدمات الثقافية، وإىل توفري أدلة كفيلة بتح

 مستوى مشاركة اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين -

املتلقية  واجلهات املعنية من اجملتمع املدين عدد الدول األعضاء - 3 مؤشر األداء
بتقدمي املساعدة الدولية، مبا يف ذلك من للدعم اليت تكون قد قامت على حنو ناجع 

 الثقايفالصندوق الدويل للتنوع 

 مستوى املسامهات يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف -

  طلبات املساعدة الدولية املقدمة -

 مبادرات املشروعات املطبقة بنجاح -

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم اليت تكون قد قامت بصوغ  - 4 مؤشر األداء
بأوضاع اخلاصة  1980توصية عام الرتويج لوتنفيذ سياسات وتدابري من أجل 

 2005وخباصة احلرية الفنية، واإلسهام يف حتقيق أهداف اتفاقية عام  الفنان،
 بطريقة تراعي قضايا اجلنسّي

  السياسات والتدابري الثقافية الرامية إىل تعزيز ومحاية احلرية الفنية -

واالقتصادية الدراسة االستقصائية العاملية املقدمة بشأن السياسات اليت تعرتف باحلقوق االجتماعية  -
  للفنانّي

األدلة على التدابري و/أو خطط العمل اليت تنفذ السياسات وتتناول التكنولوجيات الرقمية وحراك  -
 الفنانّي واحلرية الفنية

املتلقون للدعم  املعنيون عدد املبادرات اليت يتخذها األطراف - 5 مؤشر األداء
 )موارد خارجة عن امليزانية فقط( دناالقتصاد اإلبداعي يف املتقوية اإلبداع و  لتعزيز

  انضمام مدن جديدة إىل شبكة املدن املبدعة -

 ز دور املدن يف االقتصاد املبتكراملبادرات الشبكية اليت تعز  -

 بّي الشمال واجلنوب، وفيما بّي بلدان اجلنوب ةشراكإعداد/تنفيذ اتفاقات  -
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 الملحق الثالث

 للجنةألنشطة المقبلة ا - CP 12.6 القرار

 ٤الفقرة 

 :بالتايلاللجنة إىل القيام  يدعو

 تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتنمية القدرات؛ (1)
ثانية ألعمال الصندوق من أجل تقدمي مواصلة تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال والتواصل اخلاصة به، واستعراض نتائج عملية التقييم ال (2)

 هتا يف هذا الصدد إىل مؤمتر األطراف يف دورته العادية السابعة؛توصيا
ىل التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف مواصلة أنشطتها بشأن رصد السياسات بغية تقييم أثر االتفاقية من خالل مجع وحتليل البيانات واملعلومات واملمارسات اجليدة استنادا  إ (3)

عن السياسات ومن  أوراق حبثيةادر، باإلضافة إىل تشاطر النتائج من خالل نشر تقرير عاملي كل أربع سنوات أو كل سنتّي إذا أمكن، وإصدار كل أربع سنوات وغريها من املص
 ؛21و 16 إيالء اهتمام خاص لرصد آثار املادتّي ، معخالل وضع نظام عاملي إلدارة املعارف

فر املوارد الالزمة من ااملبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية واألنشطة اجلديدة ذات الصلة، شريطة تو  لتنفيذحتديد األنشطة ذات األولوية فيما خيص أفضل املمارسات  (4)
 خارج امليزانية؛

ئ، فضال  عن أنشطة الفنان واملتخذة يف خمتلف الظروف ومنها حاالت الطوار  أوضاعبشأن  1980 السياسات والتدابري املتعلقة بتوصية عام يف رصد السعي إىل حتقيق التآزر (5)
 واملعلومات يف جمال حرية التعبري وأنشطة قسم املساواة بّي اجلنسّي؛ قطاع االتصال

هذا النهج االبتكاري املتبع يف جمال اإلدارة على املستوى الدويل يف إطار اسرتاتيجية  االستمرار يف تشجيع ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف عمل اهليئتّي الرئاسيتّي لالتفاقية، وتدعيم (6)
  االتصال باجلهات املعنية؛ تستهدف

رير الدورية كل أربع سنوات، ، مبا يف ذلك ملحقها املتعلق بإطار تقدمي التقا"تشاطر املعلومات والشفافية"بشأن  9 إجراء استعراض للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملادة  (7)
  ونشر التقارير الدورية اليت تقدم قبل انعقاد كل دورة للجنة على املوقع الشبكي لالتفاقية؛

، مبا يف 2030 تدامة لعام، دعما  خلطة األمم املتحدة للتنمية املس"بدمج الثقافة يف التنمية املستدامة"املتعلقة  13 استكشاف تدابري حمددة ميكن اختاذها للتنفيذ الفعلي للمادة (8)
 من تقريرها؛ 13 ، على حنو ما أوصت به اللجنة مؤمتر األطراف يف الفقرةالتشغيليةذلك، إذا اقتضى األمر، مراجعة املبادئ التوجيهية 

  ، إذا اقتضى األمر.التشغيليةبغية مراجعة املبادئ التوجيهية  16 مواصلة دراسة تنفيذ املادة (9)
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 المحلق الرابع

 ٢٠٣٠في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  ٢٠٠٥ عام مساهمة اتفاقية

 أهداف التنمية المستدامة من خالل الثقافة لتنفيذإرشادات 

 

 دعم النظم املستدامة لإلدارة يف جمال الثقافة - 1 الهدف

 للتنفيذ إرشادات
 وضع برامج تدريب مهين للشباب العاطلّي عن العمل ليكتسبوا مهارات يف جمال الصناعات الثقافية واإلبداعية

 ، وتزويد الشباب باملهارات التقنيةاحليوية الرقمية املواقعتوفري التمويل الالزم للمراكز واحلاضنات وغريها من 
 إنشاء ُدور للفنانّي

 

 تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية - 4 الهدف

 للتنفيذ إرشادات
 دمج معايري املساواة بّي اجلنسّي يف آليات التمويل العام للفنون

 برامج لتنمية مهارات القيادة والتوجيه خمصصة للنساء العامالت يف الصناعات الثقافية واإلبداعية وضع
 مجع بيانات مصنفة حسب اجلنس لرصد املساواة بّي اجلنسّي يف القطاع الثقايف
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 دعم النظم املستدامة لإلدارة يف جمال الثقافة - 1 الهدف

 السلع واخلدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافةحتقيق التوازن يف تداول  - 2 الهدف

 إدراج الثقافة يف أطر التنمية املستدامة - 3 الهدف

 للتنفيذ إرشادات
 يف قطاع الثقافة واملصروفاتاملقدمة لاللتزامات التجارية  زيادة املساعدة

 واملتوسطة احلجم للصناعات الثقافية واإلبداعيةإنشاء آليات توظيف يف املؤسسات الصغرية 
 تقدمي أشكال جديدة من التمويل املخصص للصناعات الثقافية واإلبداعية يف البيئة الرقمية

 
 حتقيق التوازن يف تداول السلع واخلدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة - 2 الهدف

 للتنفيذ إرشادات
 النامية البلدان من الثقافية السلع استرياد على تفضيلية ضرائب فرض

 خفض رسوم التأشرية للفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة يف البلدان النامية
 إنشاء مكاتب تصدير لدعم الوصول إىل األسواق الدولية
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 الثقافةدعم النظم املستدامة لإلدارة يف جمال  - 1 الهدف

 تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية - 4 الهدف

 للتنفيذ إرشادات
 إنشاء جلان مشرتكة بّي احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين لرسم سياسات ثقافية ورصد أثرها

 إنشاء هيئات مستقلة لرصد انتهاكات احلرية الفنية/حرية الصحافة
 يف جمال احلرية الفنية لتطوير املعارف القانونية وضع برامج تدريبية

 

 حتقيق التوازن يف تداول السلع واخلدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال الثقافة - 2 الهدف

 إدراج الثقافة يف أطر التنمية املستدامة - 3 الهدف

 للتنفيذ إرشادات
  .الثقايف للتنوع الدويل والصندوق اخلارجية اإلمنائية املساعدةاملخصصة لتمويل الثقافة من  صةاحل زيادة

 القدرات يف البلدان النامية اليت تدمج الصناعات الثقافية واإلبداعية يف خطط التنمية الوطنية. بناءدعم برامج 
 ليّي.تقدمي دعم تقين إىل البلدان النامية من أجل إنشاء إطار وطين لإلحصاءات الثقافية، وتدريب اإلحصائيّي احمل

 إنشاء أطر قانونية وتنظيمية بغية زيادة الصادرات من السلع واخلدمات الثقافية.
 

 

 
 


