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1الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع المدني المعني باتفاقية عام 2005

منتدى
        المجتمع

     المدني
جدول األعمال املؤقت

فتح رابط الدخول إلى منصة زوم12:00

الجلسة العامة األولى )باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية( 12:30-1:30

12:30-12:40
كلمة ترحيب يلقيها الميّسر/الميّسرون  •

مالحظات تمهيدية يقدمها أمين اتفاقية عام 2005  •

12:40-1:30

عرض أهداف المنتدى  •
 •  عرض نتائج جلسات العمل التحضيرية، والمالحظات العامة بشأن

المسائل والمواضيع الشاملة

استراحة قصيرة1:30-1:45

الجلسات الفرعية )4 جلسات( )باللغتين اإلنجليزية والفرنسية(1:45-3:45

الثقافة والتنمية المستدامة  - 1
النظم اإليكولوجية المستدامة في قطاعي الثقافة واإلبداع  - 2

مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ االتفاقية  - 3
البيئة والحقوق والتجارة الرقمية  - 4

 مناقشة / االستنتاجات الرئيسية واعتماد التوصيات المنبثقة من كل
جلسة من الجلسات الفرعية

استراحة قصيرة3:45-4:00

الجلسة العامة الثانية )باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية( 4:00-5:30

•  عرض التوصيات المنبثقة من الجلسات الفرعية ومناقشة قصيرة
•  مناقشة تنظيم الدورات المقبلة للمنتدى 

•  اعتماد القائمة الشاملة للتوصيات والقرارات، وتحديد منظمات المجتمع 
المدني التي ستقدم التوصيات إلى الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف

كلمة الختام يلقيها الميّسر/الميّسرون5:30-5:45



السياق
يُعقد منتدى المجتمع المدني كل عامين ويوفر إطاراً تفاعلياً ذا جدول أعمال قابل للتكييف للتمكين من التنسيق بين 
الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الناشطة في المجاالت المشمولة في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير 

الثقافي لعام 2005 )المشار إليها فيما يلي باسم »االتفاقية«(.1 

ودعت اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي )المشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة 
الدولية الحكومية«( في دورتها العاشرة األطراف في االتفاقية واألمانة ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة وضع 
آليات لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ االتفاقية، وال سّيما من خالل تنظيم منتدى يعقد كل عامين 
)القرار IGC 6.10(. ويتمثل الهدف العام لهذا المنتدى في توفير منبر لممثلي المجتمع المدني لتبادل خبراتهم ومناقشة 
شواغلهم المشتركة، ومنحهم الفرصة لتقديم اقتراحات إلى مؤتمر األطراف بشأن المسائل أو المشكالت التي يرونها 
م نتائج دورة المنتدى لهذا العام  ذات أولوية والتي يرغبون في أن تُدرج في أعمال الهيئات الرئاسية لالتفاقية. وستقدَّ

إلى الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف في 2 حزيران/يونيو 2021.

وُعقدت الدورة األولى لمنتدى المجتمع المدني في 12 حزيران/يونيو 2017، أما الدورة الثانية فُعقدت في 3 حزيران/
يونيو 2019. وستُعقد الدورة الثالثة للمنتدى عبر اإلنترنت يوم االثنين الموافق 31 أيار/مايو، من الساعة 12:30 ظهرًا 
إلى الساعة 5:45 بعد الظهر )التوقيت العالمي + 2(، قبيل انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف )1-4 حزيران/
يونيو 2021(. وسعياً إلى تذليل الصعوبات الناجمة عن عقد المنتدى باالستعانة بالوسائل الرقمية، ستشمل األعمال 
التحضيرية للمنتدى عقد جلسات تمهيدية مفتوح باب المشاركة فيها لجميع ممثلي المجتمع المدني المهتمين )انظر 
القسم 4 فيما يلي بشأن طرائق المشاركة(، ستستند إلى العمل الذي اضطلع به ممثلو المجتمع المدني الذين تطوعوا 

2.IGC 15.14 للمساعدة في التحضير للمنتدى، وفقاً للقرار

تنص المبادئ التوجيهية التنفيذية فيما يتعلق بالمادة 11 من اتفاقية عام 2005 بشأن "دور المجتمع المدني ومشاركته" على ما يلي: "ألغراض   1
هذه االتفاقية، يقصد بعبارة "المجتمع المدني" المنظمات غير الحكومية، والهيئات التي ال تستهدف الربح والمهنيين في مجال الثقافة 

والقطاعات المرتبطة به، والمجموعات التي تدعم عمل الفنانين والمجتمعات الثقافية".
تطوعت منظمات المجتمع المدني التالية للمساعدة في تنظيم الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع المدني: رابطة التلفزة األوروبية  2 

)AC Eurovisioni(، وشبكة أرتيريال، والتحالف الشيلي من أجل التنوع الثقافي، والتحالف الفرنسي من أجل التنوع الثقافي، والتحالف المالي من 

أجل التنوع الثقافي، والتحالف البرتغالي من أجل التنوع الثقافي، ومنظمة قاعدة االتصال، ورابطة اإلبداع والثقافة العالمية المحلية، ومنظمة 
الثقافة لمكافحة النزاعات، ومنظمة الثقافة والتنمية، ومرصد تمويل الثقافة، واالتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافي، والمجلس 

الدولي للسينما والتلفزيون واالتصال السمعي البصري، واالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، والمجلس الدولي للموسيقى، والمعهد 
الدولي للمسرح. 
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دور المجتمع المدني ومشاركته في رصد 
اتفاقية عام 2005 وتنفيذها

اضطلعت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بدور مهم في حشد الدعم لالتفاقية. وتنطوي المادة 11 من االتفاقية 
على اإلقرار بالدور األساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتقّدم المبادئ التوجيهية 
التنفيذية فيما يتعلق بهذه المادة تعريفاً أدق لهذا الدور إذ تحث المجتمع المدني على "]إحاطة[ السلطات العامة علماً 
بشواغل المواطنين والرابطات والشركات، ]ورصد[ تنفيذ السياسات والبرامج، ]واالضطالع[ بمهمة المراقبة واإلنذار، 
]والحرص[ على مراعاة القيم وعلى اإلبداع، ]والمساهمة[ في إضفاء مزيد من الشفافية والمسؤولية على الحوكمة". 

د وعلى أن  وتنص المبادئ التوجيهية على أنه يمكن للمجتمع المدني تحقيق قدرته الكامنة على االضطالع بدور مجدِّ
يكون طرفاً فاعاًل في التغيير، في المجاالت التالية:

"تقديم الدعم المالئم لألطراف لرسم وتنفيذ السياسات الثقافية؛ 	

تعزيز القدرات في المجاالت الخاصة المرتبطة بتنفيذ االتفاقية وجمع البيانات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع  	
أشكال التعبير الثقافي؛

ترويج أشكال التعبير الثقافي الخاصة بإتاحة فرص التعبير لفئات مثل النساء واألشخاص الذين ينتمون إلى  	
األقليات والشعوب األصلية لكي يتسنى أخذ الظروف واالحتياجات الخاصة للجميع في االعتبار عند صياغة 

السياسات الثقافية؛

مبادرات المناداة بتصديق واسع النطاق على االتفاقية وتنفيذ الحكومات لها ومساندة األطراف في الجهود التي  	
تبذلها من أجل ترويج أهداف ومبادئ االتفاقية في المحافل الدولية األخرى؛

المساهمة في صياغة تقارير األطراف الدورية في مجاالت اختصاصها. وبوسع هذه المساهمة أن تغذي شعور  	
المجتمع المدني بالمسؤولية وأن تساعد على زيادة الشفافية عند صياغة التقارير؛ 

التعاون من أجل تحقيق التنمية على المستويات المحلي والوطني والدولي عبر الدخول في شراكات مجددة، أو  	
إقامتها أو اإلسهام فيها، مع القطاعين العام والخاص وكذلك مع المجتمع المدني في مناطق أخرى من العالم 

)المادة 15 من االتفاقية(." 
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الهيئات  أعمال  في  للمشاركة  المدني  المجتمع  لمنظمات  واسعاً  مجاالً  التوجيهية  المبادئ  تتيح  ذلك،  عن  فضاًل 
الرئاسية لالتفاقية على الصعيد الدولي، وال سّيما من خالل ما يلي:

قدر  	 ويستحسن  االتفاقية،  تنفيذ  في  الفعالة  بالمساهمة  يتعلق  فيما  األطراف  مع  التفاعلي  الحوار  "مواصلة 
اإلمكان أن يتم ذلك قبل عقد دورات الهيئات؛

المشاركة في اجتماعات هذه الهيئات؛ 	

إبداء رأيها خالل االجتماعات عندما يعطيها رئيس الهيئة المعنية الكلمة؛ 	

تقديم مساهمات كتابية تتعلق بأعمال الهيئات المعنية بعد الحصول على إذن الرئيس، وتوزع أمانة االتفاقية هذه  	
المساهمات على جميع الوفود والمراقبين على أنها وثائق إعالمية."

السنوات  خالل  كبيراً  تحسناً  لالتفاقية  الرئاسية  الهيئات  أعمال  في  المدني  المجتمع  منظمات  مشاركة  وسجلت 
الماضية. إذ ُوضعت آليات مخصصة مرنة وفعالة لهذا الغرض بموجب قرارات الهيئات الرئاسية، وال سّيما اعتباراً 
من عام 2015. وتشمل هذه اآلليات، التي أُثريت بفعل توطيد التنسيق بين ممثلي المجتمع المدني وتعزيز الحوار بين 

المجتمع المدني واألطراف في االتفاقية واألمانة، ما يلي:

منتدى المجتمع المدني، الذي يعقد كل عامين قبيل كل دورة من دورات مؤتمر األطراف )في عام 2017 و2019  	
و2021(؛

التقارير عن أنشطة المجتمع المدني، التي تطلبها األطراف بصورة منتظمة )في عام 2017 و2019 و2022(؛ 	

المدني قبيل كل دورة من  	 المجتمع  الدولية الحكومية وممثلي  اللجنة  تُعقد بين مكتب  التي  العمل  اجتماعات 
دورات اللجنة اعتباراً من عام 2017؛ 

إدراج بند يتعلق بالمجتمع المدني في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات الهيئات الرئاسية؛ 	

التعبير  	 أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  إلى  الرامية  التدابير  بشأن  أعوام  األربعة  لفترات  الدورية  التقارير  إطار 
الثقافي، الذي اعتمدته الدورة السابعة لمؤتمر األطراف في حزيران/يونيو 2019، والذي يتضمن قسماً )ُخصص 

له نموذج منفصل( للتدابير والمبادرات التي أبلغت عنها منظمات المجتمع المدني.

وتؤكد هذه القرارات واإلجراءات األهمية التي توليها الهيئات الرئاسية لالتفاقية لدور المجتمع المدني ومشاركته. 
وتساهم في ضمان اإلصغاء لمختلف آراء المجتمع المدني لدى تنفيذ االتفاقية وأخذها في االعتبار في المناقشات 
النشطة في  المدني، من خالل مشاركتهم  المجتمع  لممثلي  النظامية. ويمكن  المتخذة في االجتماعات  والقرارات 
لمواصلة  ملموسة  توصيات  وتقديم  مهمة،  تحديات  إلى  األطراف  انتباه  لفت  لالتفاقية،  الرئاسية  الهيئات  أعمال 

تحسين تنفيذ االتفاقية على الصعيد المحلي والوطني والعالمي، ورصد تنفيذ توصياتهم.
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الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع المدني
األهداف الرئيسية للدورة الثالثة لمنتدى منظمات المجتمع المدني:

توفير المجال لمنظمات المجتمع المدني والمهنيين المهتمين و/أو العاملين في المجاالت المشمولة في اتفاقية  	
عام 2005 لتبادل اآلراء بشأن التحديات والحلول المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛

تمكين ممثلي المجتمع المدني من صياغة توصيات مشتركة إلثراء أعمال الهيئات الرئاسية لالتفاقية، وال سّيما  	
األنشطة المقبلة للجنة الدولية الحكومية للفترة 2022-2023؛

إجراءات  	 اتخاذ  المدني على  المجتمع  أكبر من ممثلي  االتفاقية وتشجيع شريحة  الوعي بشأن أهداف  زيادة 
لتحقيقها.

المخرجات المنشودة:

تنوع  	 وتعزيز  لحماية  الحكومية  الدولية  للجنة  المقبلة  العمل  خطة  وضع  في  بها  يُسترشد  توصيات  صياغة 
أشكال التعبير الثقافي )2022-2023(، استناداً إلى الصعوبات الرئيسية التي يواجهها المجتمع المدني والفرص 

الرئيسية المتاحة له فيما يتعلق بمساهمته في تنفيذ اتفاقية عام 2005 ورصدها؛ 

ودورتي  	 الجيدة  الممارسات  منها  أمور  جملة  إلى  استناداً  للمنتدى،  المقبلة  الدورات  تنظيم  منهجية  اعتماد 
المنتدى السابقتين؛

تعميم فهم أهداف اتفاقية عام 2005 ومبادئها واإلقرار بها في صفوف عدد أكبر من ممثلي المجتمع المدني. 	
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المنهجية
العام، ولضمان توفير  إلى االستفادة من الفرص والتحديات التي تطرحها الصيغة اإللكترونية للمنتدى لهذا  سعياً 
الوقت الكافي لتبادل اآلراء بشأن المواضيع والمسائل المختارة، سُتعقد اجتماعات عمل تحضيرية غير إلزامية في 
الفترة الممتدة من 17 إلى 30 أيار/مايو الستهالل المناقشات وتحديد التوصيات الممكن اعتمادها. ويُدعى جميع 
بحلول  بذلك  اهتمامهم  إبداء  إلى  التحضيرية  االجتماعات  في  المشاركة  في  الراغبين  المدني  المجتمع  ممثلي 
16 أيار/مايو على أقصى حد، من خالل إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي أنشأه 

ممثلو المجتمع المدني المسؤولون عن التحضير للدورة الثالثة لمنتدى المجتمع المدني لهذا الغرض، وفقاً للقرار 
14.IGC 15: contact@csforum2005convention.org

وسيجري توزيع المواضيع التي ستُناقش إّبان المنتدى على أربع مجموعات مواضيعية رئيسية )انظر القسم 5 الحقاً(، 
ستتمحور حولها الجلسات الفرعية التي ستُعقد بين الجلستين العامتين.

وسعياً إلى إتاحة مشاركة المشاركين من مختلف المناطق الزمنية، سيُعقد المنتدى بحد ذاته في 31 أيار/مايو، من 
الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة 5:45 بعد الظهر )التوقيت العالمي + 2(. وسيجري تقسيمه إلى ثالث جلسات )انظر 

جدول األعمال المؤقت الوارد الحقاً لمزيد من التفاصيل(: 

12:30-1:30 بعد الظهر:  االفتتاح، وعرض أهداف المنتدى وملخص عن األعمال التحضيرية )في الجلسة 
العامة(؛

3:45-1:45 بعد الظهر:  أربع جلسات مواضيعية موازية، يناقش خاللها المشاركون مواضيع مختلفة ويعتمدون 
توصيات بصددها )المجموعات الفرعية(؛

المقبلة  الدورات  تنظيم  إجراءات  ومناقشة  الفرعية،  المجموعات  أعمال  4:00-5:45 بعد الظهر:  عرض 
للمنتدى، واعتماد التوصيات )في الجلسة العامة(. 

سيقدم  الذي  الجلسة،  ميّسر  وسييسرها  جلسة،  لكل  تمهيدية  مداخالت  متحدثين  ثالثة  أو  متحدثان  وسيقدم 
على  الحضور  وسيشجع  التحضيرية  العمل  اجتماعات  من  المنبثقة  األولية  والتوصيات  الرئيسية  النتائج 
لالتفاقية الشبكي  الموقع  المتحدثين، على  أسماء  الذي يشمل  الكامل،  البرنامج  المناقشة. وسيتاح   المشاركة في 
/https://en.unesco.org/creativity الحقاً. وسيجري خالل اجتماعات العمل التحضيرية وضع االختصاصات النهائية لكل 

جلسة من الجلسات المواضيعية. 

وستتاح الترجمة الفورية باللغة الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والعربية في الجلستين العامتين، وباللغة الفرنسية 
واإلنجليزية في الجلسات المواضيعية.

mailto:14.IGC 15
mailto:contact@csforum2005convention.org
https://en.unesco.org/creativity/


7الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع المدني المعني باتفاقية عام 2005

منتدى
        المجتمع

     المدني

المواضيع والمسائل الشاملة
ستستند الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع المدني إلى الدروس المستفادة من الدورتين السابقتين للمنتدى، وكذلك إلى 
التقارير عن أنشطة المجتمع المدني المقدمة في عامي 2017 و2019. ونظراً إلى الطيف الواسع ألنشطة المجتمع 
المدني الرامية إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وإلى ضيق الوقت المتاح للمناقشة خالل المنتدى، 
تشملها  التي  الرئيسية  المجاالت  بشأن  ملموسة  توصيات  إلى صياغة  تفضي  أن  والمناقشات  العروض  فستتوخى 
المنتدى  أعمال  أن  ومع   .2021 حزيران/يونيو   2 في  األطراف  لمؤتمر  الثامنة  الدورة  إلى  إحالتها  بغية  االتفاقية، 
ستتمحور حول المواضيع الرئيسية األربعة المبينة فيما يلي، فإن األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وتحدي 

اإلدماج سيكونان موضوعين شاملين في المنتدى.

الثقافة والتنمية المستدامة1

تشمل المواضيع التي تندرج في هذه المجموعة المواضيعية المسائل التالية، على سبيل اإلرشاد: الحرية الفنية، وحرية التعبير، 
والمساواة بين الجنسين، والتماسك االجتماعي والرفاه، واالعتراف بالثقافة باعتبارها الركن الرابع للتنمية المستدامة.

 النظم اإليكولوجية المستدامة لقطاعي الثقافة واإلبداع2

تتمثل المواضيع التي تندرج في هذه المجموعة المواضيعية فيما يلي، على سبيل اإلرشاد: ظروف العمل والحماية االجتماعية 
للمهنيين العاملين في قطاعي الثقافة واإلبداع؛ والتحديات الراهنة والممارسات الجيدة فيما يتعلق بوضع البرامج وخطط التمويل 
لدعم تهيئة بيئة مؤاتية لتأمين إنتاج أشكال التعبير الثقافي المتنوعة ونشرها؛ ومناقشة توصية عام 1980 بشأن وضع الفنان من 

أجل تحديد األحكام التي قد ترغب الدول األعضاء في اليونسكو في النظر في مراجعتها.

مشاركة المجتمع المدني في رصد اتفاقية عام 2005 وتنفيذها، وكذلك في أعمال هيئاتها الرئاسية3

الوطني  الصعيدين  على  الحوار  تحسين  اإلرشاد:  سبيل  على  يلي،  فيما  المواضيعية  المجموعة  هذه  في  تندرج  التي  المواضيع  تتمثل 
واإلقليمي مع المكاتب الميدانية لليونسكو )انظر التوصيات الواردة في التقريرين عن أنشطة المجتمع المدني المقدمين في عامي 2017 
و2019(؛ والتدابير الرامية إلى دعم المشاركة النشطة للمجتمع المدني في أعمال الهيئات الرئاسية لالتفاقية؛ واالقتراحات بشأن األماكن 

واألدوات المعدة للمتابعة المنتظمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة من منتدى المجتمع المدني والتقارير عن أنشطة المجتمع المدني.

البيئة والحقوق والتجارة الرقمية4

تتمثل المواضيع التي تندرج في هذه المجموعة المواضيعية فيما يلي، على سبيل اإلرشاد: تعطيل سلسلة القيمة وإعادة توزيع 
اإليرادات بصورة مجحفة على الجهات الفاعلة؛ والتجارة الرقمية؛ وإعداد توصية بشأن توثيق دور الرصد الذي تضطلع به الهيئات 
الرئاسية للتأكد من االلتزام بأهداف االتفاقية في المفاوضات التجارية؛ والمعاملة التفضيلية للسلع والخدمات في البيئة الرقمية؛ 

والحقوق الرقمية واألخطار الناجمة عن الفجوة الرقمية على المساواة في االنتفاع بتنوع أشكال التعبير الثقافي.

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7.cp_.inf_11_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_6_civil_society_reports_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_6_civil_society_reports_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7.cp_.inf_11_en.pdf


منتدى
        المجتمع

     المدني
United Nations

Educational, Scientific and
Cultural Organization

Diversity of
Cultural Expressions

@UNESCO #supportcreativity

www.facebook.com/unesco

www.youtube.com/unesco

www.instagram.com/unesco

convention2005@unesco.org

http://en.unesco.org/creativity
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