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مؤمتر األطراف"  " بـ ا فيما يليمطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليه - 1
 .ة من دوراتهيف دورته العادية الثالثة أن توافيه بتقرير عن أنشطتها يف كل دور  من األمانة "االتفاقية"(و

 علما   واإلحاطة 2017-2015 عن أنشطتها يف الفرتةتقرير األمانة  بدراسة مؤمتر األطراف يف هذه الدورةقوم وسي - 2
 تنفيذدى ل واجهتهااليت  وباتوالصع حققتهااليت  النتائجتقرير األمانة هو عرض  الغرض منوعلى سبيل التذكري، فإن  .به

 السابقة. دورته يفاليت حددها مؤمتر األطراف  عملالخطة 

برنامج  الواردة يفاألهداف مؤشرات األداء و األمانة  وضعت ،الرئاسيتاناهليئتان  أقرهتااستنادا  إىل خطط العمل اليت و  - 3
وتعرض  .1لربنامج الرئيسي الرابعل 2من حمور العمل  6النتيجة املنشودة  وعلى وجه التحديد ،(5)الوثيقة م/املنظمة  ةوميزاني

 :، ومن ذلك مثال  2017-2015لفرتة لالتفاقية يف ا التيسري التنفيذ الفعخطة عمل األمانة الرامية إىل  5م/38الوثيقة 

 ؛تماعات نظاميةاجمن خالل تنظيم فعالة قرارات  اختاذلالتفاقية على  الرئاسيتنياهليئتني مساعدة  -

 ؛شروعاتاملتنفيذ  ومتابعة تقييم طلبات الدعم الدوليةو  -

 ؛العامليتشجيع تبادل املعلومات والشفافية على الصعيد و  -

هلا اليت  ربامجالو  دابريتالحتديد و سياسات ال رسمعلى ، البادان النامية وبوجه خاص ،األطراف تعزيز قدراتو  -
 .عها والتمتع هباالتعبري الثقايف وإنتاجها ونشرها وتوزيمن متنوعة ابتكار أشكال  يفتأثري مباشر 

لثاين بعض البيانات الرئيسية ا. ويقدم امللحق 2017-2015لتقدم احملرز يف الفرتة يرصد اال  امللحق األول جدو  ويرد يف
 رسل إىلأ  الذي ان ستبياالنتائج  DCE/17/6.CP/INF.5وتعرض الوثيقة اإلعالمية تنظيم االجتماعات النظامية.  بشأن

 عنألمانة تقرير ا DCE/17/6.CP/10يف تنظيم تلك االجتماعات. وتقدم وثيقة العمل  األطراف لتقييم فعالية األمانة
 .الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

ارير عن خطة تقالتقدمي طريقة و االتفاقية  وضعا تطوران هامان حدثمنذ الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف، و  - 4
ة خط األمم املتحدة واعتماد 2إطار جديد لرصد تنفيذ االتفاقية استحداث ، ومهايف سياق جديد والنتائج املنشودةعمل ال
 "(.2030خطة عام " املشار إليها فيما يلي بعبارة) 2030لتنمية املستدامة لعام ا

 الذي يضم االتفاقية تنفيذ رصد إلطارألنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة وفقا  عرضا  موجزا  ل، يقدم هذا التقرير وعليه - 5
لسلع ا تداولالتوازن يف حتقيق (؛ و 1)اهلدف  يف جمال الثقافةستدامة املإلدارة انظم دعم أربعة أهداف شاملة، وهي: 
 ستدامةملأطر التنمية ا يفالثقافة  إدراج(؛ و 2)اهلدف  جمال الثقافة يف العاملني واملهنيني الفناننيواخلدمات الثقافية وزيادة تنقل 

                                                      

 133، النموذجان رقم )SISTER(ج نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائالتقدم احملرز على حنو منتظم عن طريق ميكن رصد  1
 .5الوثيقة م/للنتائج املنشودة يف  2696ورقم 

ة" "إعادة رسم السياسات الثقافية: عقد لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل التنمينشر هذا اإلطار يف النسخة األوىل للتقرير العاملي املعنون  2
 وسائل للتحقق. 108أساسيا  و مؤشرا   33. ويشمل 2015"( يف كانون األول/ديسمرب 2015)املشار إليه فيما يلي بعبارة "التقرير العاملي لعام 
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، الئما  وم كلما كان ذلك ممكنا    ،يشجع هذا اإلطارو . (4)اهلدف  ساسيةنسان واحلريات األتعزيز حقوق اإل(؛ و 3)اهلدف 
األطراف  النتائج اليت أحرزهتاعن و  ،من خالل هذا التقريراألمانة،  اليت أحرزهتا عن النتائجتقارير إعداد التآزر بني حتقيق ال

أكثر اتساقا   صورة على يف وقت الحقاحلصول . والغرض من ذلك هو التقارير الدورية املقدمة كل أربعة أعوامخالل من 
 .تنفيذ االتفاقية على الصعيدين العاملي والوطين عن

ذات  اوغاياهت 2030خطة عام أهداف  يف حتقيق هاخطة عملأن تسهم  ميكنكيف تقرير األمانة أيضا    يبنيو  - 6
 :سيما وال ،الصلة

لتنمية ا هدف) للجميعاملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة و ضمان التعليم اجليد  -
 ؛(4-4الغاية  ،4 املستدامة

 جـ(؛-5، الغاية 5)هدف التنمية املستدامة  والفتياتالنساء  كل  ومتكني حتقيق املساواة بني اجلنسني -

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق  قتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملةالتعزيز النمو ا -
 ؛أ(-8و 3-8، الغايتان 8)هدف التنمية املستدامة  للجميع

 أ(؛-10، الغاية 10التنمية املستدامة )هدف  احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها -

ش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمّ  -
 وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات

 (؛10-16و 7-16الغايتان ، 16)هدف التنمية املستدامة 

، 17)هدف التنمية املستدامة  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة -
 (.19-17الغاية 

 مثل: التدخل طرائقالعمل من خالل حتديد  هذاالتوضيح بشأن من مزيدا   اجلدول الوارد يف امللحق الثالث ويقدم - 7

 ؛)الدعم غري املايل( هلا الذي يقدم الدعم التقينمن خالل  اخلربةب البلدانتزويد  -

إىل  الراميةعن طريق الصندوق الدويل للتنوع الثقايف الذي يستثمر يف املشروعات  املباشرتقدمي الدعم املايل  -
 ة واإلبداعية يف البلدان النامية؛تعزيز الصناعات الثقافي

يسهم يف حتقيق أهداف التنمية  تنوع أشكال التعبري الثقايف تعزيز على أن للداللةمجع املعلومات والبيانات  -
 املستدامة.
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 (1)الهدف  الثقافةفي مجال  المستدامة اإلدارة نظمدعم  - أولا 

عمليات صنع فيه  تتسمو  مطالب الناس واحتياجاهتمنظام يليب  على أنهنظام اإلدارة يف جمال الثقافة  االتفاقية حتدد - 8
 قوم على مجعيألنه  مستنريو السياسات وتنفيذها؛  رسمشرك اجملتمع املدين يف ألنه ي   تشاركي نظام وهو؛ بالشفافيةالقرار 
ملا تنص عليه املواد ثقافية طبقا  يتعني تنفيذ سياسات وتدابري و  .السياسات اخلاصة برسمالقرارات اختاذ  دعملبانتظام األدلة 

، 16 التنمية املستدامة هدف حتقيق رصدلبالتايل  األدلة الالزمة وتوفري االتفاقية لتحقيق هذا اهلدفمن  11و 7و 6و 5
ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على " املتمثلة يف 7-16ة الغايو 

 ت".مجيع املستويا

 سلسلةتعزيز للسياسات الثقافية اسرتاتيجيات جديدة يف جمال ا اعتمادأنه متّ إىل  2015التقرير العاملي لعام  لصوخي - 9
 هاتوزيعها و إنتاجو  سلع واخلدمات الثقافيةالإبداع  املتمثلة يف - سلسلة النشاطات اليت تسهم يف قيمة املنتجأي  - ةالقيم

ق الشفافية يحتقية كيفحتديد   جيعل ، مماللتقييم والرصد كافية  وجود آليات عدمإىل أيضا  يشري التقرير  إال أن .هبا واالنتفاع
 طلوب،ملستوى اامل إىلدين املتمع دور "الرقابة الثقافية" الذي يضطلع به اجمل عدم تطور ويبني. أمرا  عسريا   صنع القرار يف

وارد امل الضوء على نقصخريا  أ ويلقي التقرير احلكومات واجملتمع املدين. حلوار بنيملنصات اليت تتيح اا وانعدام أو هشاشة
 ميكن االسرتشاد هبا يف صنع القرار. اليت بياناتالللمعلومات و وثوقة امل

 يعرف ،هنجا  لدعم األطراف حتدد ،الرئاسيتاناليت اعتمدهتا اهليئتان  ،القدراتتنمية ل العاملية سرتاتيجيةالا ، فإنولذلك -10
 التنمية وحتقيق أهدافحتديد احلصول على إمكانيات ألفراد واملنظمات واجملتمعات من خالهلا ل نالعملية اليت ميكبأنه 

 تهو إحداث حتوال على املدى الطويل وإن اهلدف .وتعزيز هذه اإلمكانيات واحلفاظ عليها الوقت مرور مع هبم اخلاصة
املشورة  سداءإ أن يستفيد منها. ولتحقيق ذلك، تسعى األمانة إىل لقطاع الثقايف واإلبداعيلارة ميكن يف نظم اإلد ةإجيابي

 .ودعم رسم السياسات القائمة على األدلة بشأن السياسات

على املستوى الوطين أو اإلقليمي بغية تنفيذ الربنامج العاملي  امليّسرونيستخدمها  يةتدريبمواد قد أعدت األمانة و  -11
الرصد وتقدمي التقارير القيام ب(؛ و 2وتطبيقها )الوحدة (؛ ورسم السياسات 1)الوحدة  فهم االتفاقيةلتنمية القدرات وهي: 

جرى و  .(4)الوحدة  فيذهاوتقييمها وتن لفائدة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف شروعات؛ وتصميم م(3)الوحدة  الدورية
 واحلكومة اإلسبانية. اليونسكو/االحتاد األورويب الذي متوله ةالتقني املساعدة مشروعمن خالل  جزئيا   العملهذا  دعم
 استنادا  إىلها فاؤ تنقيحها/استيتكييفها/ربت هذه الوحدات يف حلقات عمل خمتلفة يف شىت أحناء العامل وجيري حاليا  واخت  

التمثيل  مزيد منلتحقيق  املعين باالتفاقيات مرفق اخلرباءوقامت األمانة أيضا  بتوسيع  املتغرية. والظروفاخلربات املكتسبة 
ويعترب أعضاء  املساعدة. حتتاجحتت تصرف األطراف اليت  ووضعته ،جماالت اخلربةوتوسيع  اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني

 .دور متزايد األمهيةبفيه ، وقد اضطلعوا العاملي لتنمية القدرات االتفاقية برنامجاء شركاء رئيسيني يف مرفق اخلرب 

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7igc-inf_4_global_strategy_en.pdf
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إلدارة املستنرية والشفافة ادعم نظم من أجل تنمية القدرات الرامية إىل  أنشطتهاحتقيق معظم ومتكنت األمانة من  -12
ة اليت قدمتها السويد والدمنارك بفضل املوارد اخلارجة عن امليزاني، 2017-2015، يف الفرتة والتشاركية يف جمال الثقافة

 ومجهورية كوريا واالحتاد األورويب.

 القطري املستوىتنمية القدرات على ل املضطلع هبا نشطةاأل

التعبري تعزيز احلريات األساسية عن طريق تعزيز تنوع أشكال " مشروع لتنفيذ األموال الالزمة حكومة السويد قدمت -13
تعزيز القدرات البشرية  على ،على املستوى الوطين مبادراتمن خالل  ،يف العمل ". ويتمثل أحد أهداف هذا املشروعالثقايف

 تعزز اليتاستعراض ورصد السياسات والتدابري من أجل  اجملتمع املدينو  احلكومة على مستوىالفاعلة  للجهاتواملؤسسية 
 من أجل، وحتديد التحديات املقدمة كل أربعة أعوامتنوع أشكال التعبري الثقايف، وال سيما من خالل إعداد التقارير الدورية 

بلدا  وهي: إثيوبيا وإندونيسيا 12إىل يف إطار هذا املشروع تقنية مساعدة  تدمق  ذا الغرض، وهل .يف املستقبل السياسات وضع
األنشطة اليت نفذت  وأتاحت. وكوبا وكولومبيا واملغرب وكامبودياوفيتنام ا وزميبابوي والسنغال نداوتونس ورو وبوركينا فاسو 

على وضع برامج وآليات  صخا بوجهاالتفاقية ومبادئها التوجيهية، مما ساعد بشأن ز مستوى الوعي العام يتعز  اآلن حىت
عامة وإجراء مناقشات  ،احلكومة واجملتمع املدين ت الفاعلة على مستوىهابني اجل إلقامة حوار شامل بشأن السياسات

التفضيلية وتنوع وسائل اإلعالم  قافية والتعاون الدويل واملعاملةمنتظمة يف جماالت احلريات األساسية والسياسات الث
 ع الثقافةمن قطا  اجملتمع املدين مبن فيهم ممثلو ،خمتلف اجلهات الفاعلةاملشروع أيضا   ومّكن. واملساوات بني اجلنسني

اإلعراب عن أراء و يف األفرقة الوطنية املكلفة بإعداد التقارير الدورية، املشاركة من  ،واملهنيون العاملون يف وسائل اإلعالم
، مستنرية فحسبلرسم سياسات تشاركية وشفافة و أداة اسرتاتيجية  هي التقارير الدورية أن املشروع يؤكدمل و  .مصاحل خمتلفةو 

وحتديد اجملاالت ذات  مؤشرات مرجعيةاإلبداعية ووضع القطاعات  يف الراهنالوضع  على للوقوففرصة  أهنا أيضا   بنّي بل 
 ينعلى الصعيد السياساتيف جمال رسم  املبتكرة وتبادل املمارسات االضطالع هبا يف املستقبلاليت ينبغي األولوية لألنشطة 

ويبني  ،عشرة يف البلدان املستفيدة االثنيت جلهات املعنيةايتضمن شهادات  وقد أنتجت األمانة شريط فيديو الوطين والدويل.
 .3وهو متاح على موقع يوتيوب ،ووجهتوالتحديات اليت  اتأثر املشروع

إعادة " التقرير العاملي األول ويعدّ . ويتناول العنصر الثاين للمشروع تقييم ورصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد العاملي -14
)املشار إليه فيما يلي بعبارة "التقرير  4"رسم السياسات الثقافية: عقد لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل التنمية

سم وضع مؤشرات جديدة لدعم ر  عملية بداية، 2015يف كانون األول/ديسمرب  الذي صدر "(2015العاملي لعام 
على وجه اخلصوص  األمر. ويتعلق يف جمال الثقافة مستنرية إدارة نظم إقامة يف إلسهامالسياسات القائمة على األدلة بغية ا

تدعم املراحل اليت السياسات الثقافية : وهي لالتفاقية الرئاسيتنياهليئتني  ولوية بالنسبة إىلتتسم باأل، رئيسية تجماال ةبثالث
املرتبطة  ووسائل التحقق ساسيةاألؤشرات امل . ومّت وضعواملسائل الرقمية ؛العامة ووسائل اإلعالم؛ ةاملختلفة لسلسلة القيم

                                                      

 .=CDE-aj56Y5-https://www.youtube.com/watch?vعلى العنوان اإللكرتوين التايل:  فيديوالشريط ميكن االطالع على  3
 لكرتوين التايل:على العنوان اإل 2015ميكن االطالع على التقرير العاملي لعام  4

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029a.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-5Y56aj-CDE
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الدورة  إبان 2017يف كانون األول/ديسمرب  النسخة الثانية للتقرير العاملي إصدار. ومن املزمع االت الثالثةاجمللكل من  هبا
وصانعي  مرفق اخلرباء أعضاء خمتلف تعليقات هامة من قد تلقت األمانةو للجنة الدولية احلكومية.  ةالعادية احلادية عشر 

لمساعدة على ل القطريعلى املستوى  حاليا   2015الوارد يف التقرير العاملي لعام  رصدالإطار  ماستخدا طرقالقرار عن 
أدوات  وضعاجلامعية أو  وإعداد الدراسات املناقشات العامةتنظيم يف  واالسرتشاد به أو رصد السياسات الثقافية تصميم

األرجنتني وإسبانيا وأسرتاليا وأملانيا والربازيل وجنوب أفريقيا وصربيا يف  مثال  وهذا ما حدث . للقيام بالرصد وأنشطة جديدة
 غري رحبية، وهي مؤسسة إقليمية املورد الثقايفت مؤسسة لعلى سبيل املثال، استهف .واملغرب واهلند (كيبيك) والصني وكندا

العربية ومع بلدان العامل وإىل تشجيع التبادل الثقايف داخل املنطقة  اإلبداع الفين يف العامل العريب تسعى إىل دعم معروفة
املنطقة العربية باالشرتاك مع بشأن اإلدارة يف جمال الثقافة والسياسات الثقافية يف إقليمي ماجستري برنامج أول ، النامي

لعام  ستخدم التقرير العامليي   وجامعة هيلدسهامي )أملانيا(. ويف هذا السياق، )املغرب( الدار البيضاءيف  جامعة احلسن الثاين
أصبح التقرير العاملي ذلك،  وفضال  عن. ةيالثقافات سياسالالدراسات والبحوث اخلاصة ب يف جمال يم دوراتنظلت 2015

واجملموعات الوطنية املعنية جملموعة العربية ا تتخذهااليت  القدراتبناء  بادراتمل رئيسية مرجعية مادة حاليا  ميثل  2015لعام 
 أنشأهتااليت  )مصر واملغرب واجلزائر وفلسطني واألردن وسورية ولبنان وموريتانيا واليمن والعراق وتونس( لسياسات الثقافيةبا

، العديد من املناقشات العامة احملليني عاون مع املكاتب امليدانية والشركاءتأيضا ، بال األمانة نظمتو  .مؤسسة املورد الثقايف
 2015التقرير العاملي لعام  استنتاجاتواجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين بشأن  يف شىت أحناء العامل مع السلطات العمومية

إعادة رسم السياسات الثقافية كيفية التمكن من   دراسة ساعد على مما، (CE/17/6.CP/9نظر قائمة الفعاليات يف الوثيقة ا)
 ة.تفاقيالتنفيذ البذولة ملنتيجة للجهود ا

وبالتعاون مع مكتب اليونسكو يف إسالم  ركي للثقافة والتنميةانمالمركز الد بفضل دعم مايل من، األمانةنفذت و  -15
(. 2015-2016وضع سياسات تتعلق بالقطاع اإلبداعي يف باكستان )باالتفاقية وبأمهية  لتعريفل ا  أباد، مشروع

التنمية املستدامة من خالل اتفاقية اليونسكو  حتقيق "تعزيز احلق يف الفنون والثقافة من أجل املعنون املشروع هذا واستهدف
احلكومة واجملتمع املدين  على مستوىمتكني اجلهات الفاعلة  ،"محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف بشأن 2005لعام 

 ومساعدهتم على اإلبداعيةشروعات املأصحاب  لتلبية احتياجاتالتشاركية  عمليات رسم السياساتيف  من املشاركة
املشروع احلكومة الباكستانية على تنظيم مشاورات على املستوى  هذا وقد ساعد .تواجههماليت  التحديات التغلب على

من استهالل أيضا   احلكومة ومتكنتعلى االتفاقية.  للتصديقملموسة  تدابريواختاذ  املعنيةمع خمتلف اجلهات  القطري
 فية على الصعيدين االحتادي واألقاليمي.عمليات رسم السياسات الثقا

الدميقراطية أوزبكستان وأوغندا ومجهورية الو يف  مشروعاتتنفيذ  منألمانة ا الستئماني الكوريالصندوق  مّكنو  -16
يف تلك البلدان من خالل  إىل تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية شروعات. وترمي هذه املام ومنغوليانالشعبية ورواندا وفيت

الثقافة يف حتقيق  مبسامهة املعنية املختلفةوتبادل املعلومات وتوعية اجلهات  وإقامة الشبكاتبناء القدرات االضطالع بأنشطة ل
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 2017-2016يف الفرتة  برامجأخصائي إعارة ب ةتصميم وتنفيذ هذه األنشط احلكومة الكورية ودعمت. التنمية املستدامة
 .اعات اإلبداعية يف آسيا وأفريقياالصنتطوير دعم اخلاص ب الصندوق االستئماين الكوري ، ممول منإىل أمانة االتفاقية

تلك الطلبات ية. وتسعى األمانة إىل االستجابة لوال تزال األمانة تتلقى طلبات جديدة للحصول على املساعدة التقن -17
والدول اجلزرية الصغرية  وال سيما أفريقيا ،، مع مراعاة األولويات العامة لليونسكويف حدود املوارد البشرية واملالية املتاحة

 وقد قامت على سبيل املثال مبا يلي: .5النامية

بغية  حكومة ساموا يف التعليم والرياضة والثقافةملساعدة وزارة  بعثة 2016آب/أغسطس  األمانة يف أيدت -
تفاقية. ف اليت حددهتا االبادئ التوجيهية واألهداالثقافية بناء  على امل اخلاص بالسياسة هااستعراض مشروع

ر الصناعات الثقافية تطويإىل  ترمييف سياسة ثقافية  هاوإدراج املناسبةاألحكام  وضع واستهدف االستعراض
 ،وزراءإىل رئيس ال ق دمت (2017-2026) وطنية جديدة يف جمال الثقافة عن ذلك سياسة تومتخض. واإلبداعية

 أيضا  يف فحسب، بل ويةذات األولها نتائجو السياسة  أهداف ال على مستوىمكانة بارزة حتتل فيها االتفاقية 
ىل تطوير الصناعات الثقافية يف إجماالت العمل واألنشطة القصرية والطويلة األجل الرامية خارطة الطريق اليت حتدد 

 .ساموا

على  ومة موريشيوسحكملساعدة  مرفق اخلرباءمن أعضاء  لعضوبعثة  2017األمانة يف شباط/فرباير ودعمت  -
يعمل حتت ديد مل جفريق عإىل هذا النشاط تنظيم اسند و . الفنان أوضاعبشأن  ي جديدتشريعنص إعداد 
وباإلضافة  .ن يف جمال الثقافةو لعاملان يو واملهنن و فنانالو  املعنية ؤسساتامل فيهشاركت و  ،وزارة الفنون والثقافة إشراف

لشؤون االجتماعية العمل واوزارات  يشمل - الوزاراتمشرتك بني و  مستعرضجديد  عمل فريق أنشئ، إىل ذلك
 .بني الوزارات فيما ك والتعاونمن أجل ضمان التماس - والشؤون اخلارجية وتكنولوجيا املعلومات والتعليم واملالية

 2013-2012ليونسكو يف الفرتة ابرنامج املساعدة التقنية الذي نفذته تنفيذ  متابعةيف إطار هذه املبادرة  وتندرج
 األعمال ومباشرةالبتكار جديدة بشأن اإلبداع وا ساعدة على رسم سياسةبدعم من االحتاد األورويب من أجل امل

 لدعمبعثة ثانية  إيفادمن املزمع . و 2015لعام  رؤية موريشيوس اإلبداعيةبعنوان  بيضاءقة ور ومتهيدا  العتماد  احلرة
 فنانني.ال أوضاعاخلاص بالقانون اجلديد  وضعاملساعدة على و  املعنيةاقرتاحات مجيع اجلهات 

، 2016كانون األول/ديسمرب   9إىل  5يف الفرتة من  ،عن طريق مكتب اليونسكو يف نريويببعثة  كذلك  ظمتون   -
 ات االسرتاتيجيةمع إطار السياس تتماشى ثقافية اتيف جهودها الرامية إىل وضع سياس جيبويتدعم من أجل 

بشأن حلقة عمل وطنية ظمت ، ن  ذلك إثرو  .الدوريةعزيز آليات تقدمي تقاريرها " وت2035 لعام "رؤية جيبويت
 لفناينمبناسبة اليوم الوطين (، 2016كانون األول/ديسمرب   29و 28الفنان االجتماعية واالقتصادية ) ظروف
  .إمساعيل عمر جيلهرئيس اجلمهورية  علىخطة العمل  عرضإىل  أفضىمما ، جيبويت

                                                      

 .2021-2016 والدول اجلزرية الصغرية الناميةانظر خطة عمل اليونسكو من أجل  5
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 األثرتقييم 

 الثقافة يف البلدان النامية" يف جمال دارةاإلتعزيز نظم " الرامي إىل مرفق اخلرباء شروعمل التحاد األوروبي متويلانتهى  -18
شروع امل"إدراج الثقافة يف برامج التنمية يف إطار  بشأن مؤمتر رفيع املستوىعقد ب املشروع وتكلل. 2015 ويف حزيران/يوني

يف  ،"تنوع أشكال التعبري الثقايفب املتعلقةيات : الفرص والتحدرباءاخلرفق اخلاص مب االحتاد األورويبو  اليونسكواملشرتك بني 
املفوض  ميميكايفني ، حبضور املديرة العامة لليونسكو والسيد ن2015حزيران/يونيو  5يف  ربوكسلب لفنون اجلميلةامتحف 

يف هذا املؤمتر الذي أتاح الفرصة  رباءاخلستفيدين و املو  األطراف املعنية منكبري عدد   وشارك .األورويب للتعاون الدويل والتنمية
على  بلدا  ناميا   13يف اليت أجريت بعثات املساعدة التقنية  مدى تأثري على والتأكيداجليدة،  املمارساتو  اخلربات تبادلل

. بصفة رمسيةاملشروع  حىت بعد انتهاء ياساتعلى الس جيابيةاإلثار اآل استمرارويالحظ  (.2010-2015) السياسات
على اسرتاتيجية تنمية  فيتناموزراء قع رئيس إذ و  2016سبتمرب ثال، سجلت إجنازات هامة يف أيلول/على سبيل املو 

اإلعالن األول بشأن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، عقب واعتمدت  .2020الصناعات اإلبداعية حىت عام 
 .إىل الربملان للنظر فيه واعتماده حالتهوأمشروع قانون بشأن الثقافة والفنون  ،الثقافية اتالسياس

 اليونسكو املشرتك بني شروعامل طوال فرتةإىل الدروس املستفادة من بعثات املساعدة التقنية اليت نفذت  استنادا  و  -19
 .السياسات رسم يف جمال لمساعدة التقنيةل نهجيامل دليلالبدعم من مرفق اخلرباء  األمانة استكملت ،االحتاد األورويبو 

. الطلب" عند" اليت تقدم املساعدة التقنية مبادرات تستند إليهاج األساسية اليت و ويعرض هذا الدليل املفاهيم واملبادئ والنه
رة دور املساعدة التقنية يف تعزيز نظم اإلدا يؤكد جمددا   ليزية والفرنسية،باللغتني اإلجن على اإلنرتنت املتاح الدليل، هذا وإن

عمليات وختطيط نهجية امليارات اخلعتماد وا املناسبالتحليل  إجراء لثقافة من خالليف جمال االفعالة والشفافة واملستنرية 
 التدخل.

 أنشطة التوعية

امي الر دفها هبباالتفاقية و  التعريفالرامية إىل بعدد من األنشطة  ،اضطلعت األمانة باالشرتاك مع املكاتب امليدانيةو  -20
 وتشمل تلك األنشطة ما يلي:، الثقافةيف جمال دعم نظم اإلدارة املستدامة إىل 

 25-24) ياديف اجتماع وزراء الثقافة الثالث ملنطقة احمليط اهل ،اليونسكو يف آبيامع مكتب  ،األمانة شاركت -
السرتاتيجية الثقافية ا تنفيذ مدةاستعراض منتصف  ن االجتماعوكان الغرض م .غوام(يف ، 2016مايو /أيار

 أ عدتوقد  (.2010-2020) ياحمليط اهلادثقافات : االستثمار يف ياحمليط اهلاد جلماعةاإلقليمية 
بلدان  قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية يف ترمي إىل تعزيز سياسات رسملوضع معايري  بغيةاالسرتاتيجية 

، الذي اعتمد يف هذه املناسبة، "بدعم الوزاري اإلعالنوتعهد  .االتفاقية متشيا  مع يوأقاليم جزر احمليط اهلاد
توفالو وتونغا وجزر بت . وأعر تنمية الصناعات الثقافية يف املنطقة من خالل تعزيز التمويل ودعم شركاء التنمية"

 لى االتفاقية يف املستقبل القريب؛عالتصديق يف هناية اجتماع الوزراء عن رغبتها يف  سليمان وفيجي

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/methodological_guide_on_technical_assistance_light.pdf
http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/final_declaration_-_pacific_ministers_for_culture.pdf
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يف غوا باهلند  جلهات الفاعلة املتعددةا لقة عملتنظيم ح ،مع مكتب اليونسكو يف نيودهلياألمانة،  ودعمت -
بداعية يف لصناعات اإلبا اخلاصةاستكشاف بيئة السياسات من أجل (، 2016 أغسطسآب/ 20-21)

هذه الورشة ممثلني عن مديرية الفنون والثقافة  ومجعتنظر فيها حكومة غوا. ت ت كياملنطقة، وصياغة توصيا
والسينما بصرية واملوسيقى واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جماالت الفنون ال العاملني يف جمال الثقافةواملهنيني 

حلقة  ومتثلمبسامهة الصناعات اإلبداعية يف االقتصاد احمللي.  تتعلققضايا  على وجه اخلصوصتناولت و  ،والنشر
 امليزانية؛ خارجة عنموارد  تعبئة اهلند، يف انتظار منتعميمه يف مناطق أخرى  ينبغي ا  وذجمنالعمل هذه 

ليزية الناطقة باإلجن الكارييب لبلدانقة عمل إقليمية ، حليف كينغستون مع مكتب اليونسكونظمت األمانة، و  -
قطاع لاي ممثلمجعت السياسات ورصدها،  رسم، بريدجتاون، بربادوس( بشأن 2016 ويونيحزيران/ 27-29)

 أيضا  حلقة العمل هذه  نظمت. و اإلبداعي االقتصاد قطاعب املعنيني ،م واجملتمع املدين والقطاع اخلاصالعا
مشروعات  إعدادعن  ، فضال  2017-2016املنطقة يف الفرتة بتلك  خاصةللمساعدة يف إعداد تقارير دورية 

 .للتنوع الثقايفالصندوق الدويل  عن طريقيقرتح متويلها 

تني أولويات اهليئ إحدى و، وهيف العصر الرقمي فةقطاع الثقاالذي يشهده التحول العميق  يفالتفكري  ولتشجيع -21
 :التالية اجلهاتمع  2017-2015خالل الفرتة اشرتكت األمانة  لالتفاقية، الرئاسيتني

السياسات  رسمبعنوان "إعادة  ةجانبي فعاليةتنظيم ل Hanasaari مؤسسةو الفنلنديةوزارة التعليم والثقافة  -
يف هلسنكي  2016مايو أيار/ 2رية الصحافة الذي عقد يف التنمية" خالل املؤمتر العاملي حل لتحقيقالثقافية 

بلدان الشمال األورويب )الرئاسة الفنلندية ل الوزاريلس اجملبدعم من  أيضا   الفعالية ههذ تظمون   )فنلندا(.
ومجعت الفعالية املديرة . جملس الفنون السويديو  ،الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنميةو  ،(2016

 ومتخض عن .آيسلندا والدامنرك والسويد وفنلندا والنرويجمن ة يف بلدان الشمال وزراء الثقافالعامة لليونسكو و 
بشأن "تعزيز تنوع أشكال التعبري  إعالن وزاري مشرتك نوعها اعتماد من املستوى األوىل ةالرفيع الفعالية ههذ

ية اليت تضطلع هبا بدعم وتعزيز أنشطة الرصد العاملوزراء تعهد فيه ال يف العصر الرقمي" الثقايف واحلرية الفنية
وباإلضافة إىل  .واملسائل الرقمية ة اجملتمع املديناملساواة بني اجلنسني ومشاركو  جماالت احلرية الفنيةاليونسكو يف 

فنانني  مجعتاحلرية الفنية يف العصر الرقمي"،  تعزيز" بشأنجلسة نقاش  هنفسذلك، نظمت األمانة يف اليوم 
اإلبداع  مسائل والسينما(، مما ساعد على وضع والتأليف الفنون اإلعالميةمن خمتلف القطاعات اإلبداعية )

 ؛ةفجمال الثقاالعاملني يف الرقمية اجلديدة للفنانني واملهنيني سياق البيئة  ومشاركة اجملتمع املدين يف

)شعبة الفن والثقافة(، بالتعاون مع منظمة  والمستشارية التحادية اللجنة النمساوية لليونسكو -
Österreichische Kulturdokumentation ، تناول ،2016سبتمرب أيلول/ 12 يفيف فيينا  نقاش عاملتنظيم 

، والبيئة بني اجلنسني : احلرية الفنية واملساواةوهي 2015يغطيها التقرير العاملي لعام ات ثالثة جماالت للسياس
 الرقمية اجلديدة؛

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/the-nordic-council-of-ministers-for-culture-mr-k/declarations-and-statements/declaration-by-the-nordic-ministers-of-culture-on-promoting-diversity-of-cultural-expressions-and-artistic-freedom-in-a-digital-age
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/the-nordic-council-of-ministers-for-culture-mr-k/declarations-and-statements/declaration-by-the-nordic-ministers-of-culture-on-promoting-diversity-of-cultural-expressions-and-artistic-freedom-in-a-digital-age
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 لمن أج ،2016سبتمرب أيلول/ 12سكو، يف م مؤمتر عن اإلبداع الرقمي يف مقر اليونينظلت جمهورية كوريا -
 نظم عرض فينمبملؤمتر اهذا  واقرتنالفنون والعلوم. ب ذات الصلةاستكشاف آفاق جديدة للصناعات اإلبداعية 

كوريني بيونغ سام العالميني اإلفنانني ال ألعمال، 2016أيلول/سبتمرب  23إىل  12قر يف الفرتة من يف امل أيضا  
 جيون وهان هو؛

خالل الدورة  بشأن اإلبداع والقضايا الرقمية والتنميةحلقات نقاش لتنظيم  المنظمة الدولية للفرنكوفونية -
الفنون اإلعالمية  منظمة  مننيفنانل ةرقميإعالمية لقطعة  ومعرض فين، العادية العاشرة للجنة الدولية احلكومية

 2010.6يف عام  للتنوع الثقايفالصندوق الدويل من متويل اليت تلقت كري ثيوسان )داكار، السنغال(، 

المهنيين العاملين في مجال و لسلع والخدمات الثقافية وزيادة تنقل الفنانين ا تداولالتوازن في تحقيق  - ثانياا 
 (2)الهدف  الثقافة

حرية تنقل الفنانني  ضال  عنف، السلع واخلدمات الثقافية تداولتيسري االنتفاع املنصف واالنفتاح والتوازن يف  إن -22
 تنفيذقية. ولتحقيق هذا اهلدف، يتعني هو أحد األهداف الرئيسية لالتفايف بلدان اجلنوب  واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة

تنقل  تشجعالتدابري اليت  ملة التفضيليةمن االتفاقية. ويقصد بتدابري املعا 21و 16طبقا  للمادتني  تفضيليةال تدابري املعاملة
السوق من خالل إىل خلدمات الثقافية املنتجات واوصول  العاملني يف جمال الثقافة يف بلدان اجلنوب وتيسرالفنانني واملهنيني 

 .التجاريةواملبادالت لتعاون إبرام اتفاقات دولية حمددة لخمتلفة و  برامجاعتماد سياسات و 

املعونة من أجل التجارة  زيادة دعم"املتمثل يف أ( -8لغاية )ا 8هدف التنمية املستدامة  2تنفيذ اهلدف  ويدعم -23
عزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة ، مبا يف ذلك من خالل اإلطار املتكامل املللبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوا  

ة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية، املعاملنفيذ مبدأ ت" أ(-10)الغاية  10، وهدف التنمية املستدامة منوا   إىل أقل البلدان
 ."وخباصة أقل البلدان منوا  

السلع تداول : حتقيق التوازن يف وهي من األهداف اليت ينبغي حتقيقها عددا   2015وحيدد التقرير العاملي لعام  -24
االعرتاف خبصوصية السلع واخلدمات الثقافية و ؛ العاملني يف جمال اإلبداع والفناننيملهنيني يسري تنقل اواخلدمات الثقافية؛ وت

الصعيد العاملي  على ينبغي قطعهال يزال هناك طريق طويل  أنهيبني  غري أن التقرير يف األطر واالتفاقات التجارية اجلديدة.
العاملني يف  نياملهني القيود املفروضة على سفر أن أيضا   ويربز .السلع واخلدمات الثقافية تداولالتوازن يف  أن يتحقققبل 

 يف بلداناملهنيني العاملني يف جمال الثقافة القيود املفروضة على نوب أكرب بكثري من اجل يف بلدانوالفنانني  جمال الثقافة
 يبني التقريروأخريا ،  احملتملة. لتعاونافرص االنتفاع بو  ةجديدأسواق و  مجاهريإىل  وصولال قدرهتم على ، مما حيد منالشمال

                                                      

اخلاص بالعمل الفين على العنوان اإللكرتوين التايل:  فيديوالشريط ميكن االطالع على  6
https://www.youtube.com/watch?v=ubxgz62u9s4 

https://www.youtube.com/watch?v=ubxgz62u9s4


DCE/17/6.CP/7 – page 11 

إجيايب يف تنفيذ أطر واتفاقات جتارية جديدة يف السنوات العشر املاضية، وال سيما بفضل بروتوكوالت أن االتفاقية كان هلا أثر 
 .التعاون الثقايف امللحقة باالتفاقات التجارية اليت تعرتف بالطابع اخلاص للسلع واخلدمات الثقافية

عن  هذه األهداف، فضال   لتحقيق ناجعةالتدابري السياسات و ال نع أمثلة 2015قرير العاملي لعام قدم التلقد و  -25
جماالت الرصد الثالثة التالية: بشأن السياسات القائمة على األدلة  رسملتقدم احملرز يف دعم قياس ااملؤشرات األساسية ل

ومن املتوقع أن  السلع واخلدمات الثقافية؛ واملعاهدات واالتفاقات. تداولو ؛ العاملني يف جمال الثقافةتنقل الفنانني واملهنيني 
 .واجلهات املعنية السياسات صانعي بالنسبة إىل مصدر إهلام وتوجيه املرتبطة هباوسائل التحقق و هذه املؤشرات  تكون

باالقرتان مع الدراسة الكاملة اليت أعدها  2015ينبغي على وجه التحديد قراءة النتائج املستخلصة من التقرير العاملي لعام و 
 استند إليها هذه الدراسة، اليت تناولوت ".عوملة التجارة الثقافية: حتول يف االستهالك" واملعنونةمعهد اليونسكو لإلحصاء 

تجارة السلع ب ما يتعلقفي الثقافية، مبا يف ذلك االجتاهات املبادالت، اجلوانب الرئيسية لعوملة 2015التقرير العاملي لعام 
مع معهد اليونسكو  باالشرتاك اصل األمانة العمل. وتو 2013إىل عام  2004من عام يف الفرتة واخلدمات الثقافية 

 .2017عام للتقرير العاملي ا طبعة إلعدادالثقافية  املبادالتالبيانات بشأن وحتليل لإلحصاء جلمع 

 ذاه يف التوجيه على صعيد السياساتو القدرات  تنميةيف جمال  تزايدةامل طلباتال يف سعيها لتلبية األمانة وتستند -26
عن طريق  للفنانني آشربغ-ادة توجيه برنامج ِمَنح اليونسكوإعاخلاص ب 11/م ت197 التنفيذيجمللس ا قرار إىل ،اجملال

ويرمي هذا الربنامج اجلديد إىل تعزيز القدرات على  .وضع برنامج جديد خاص بالفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة
من خالل  التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب نشطةزيادة أوتشجيع تنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية 

 .شبكة املدن املبدعة

 آرثر لويس السرييف معهد  الباحث ،سء دوليني مبن فيهم األستاذ كيث نري بالتشاور مع خربا ،األمانة وشرعت -27
هنج  باعتماد اسرتاتيجية تنفيذ الربنامج حتسنييف  ،(بربادوس) جزر اهلند الغربية جبامعة لدراسات االجتماعية واالقتصاديةل

 :التالية ثالثةالالعمل حماور يضم 

من األمانة أن ن يطلبان اللذي CP 11.5و IGC 8.9 ينعمال  بالقرار  بناء القدراتلإنتاج أدوات ومواد تدريبية  -
 ؛21و 16تدريبية لتنفيذ املادتني  وحداتلبناء القدرات بإعداد  الشاملةتقوم يف إطار اسرتاتيجيتها 

 ؛الرصدالقيام ببحوث وحتليل البيانات و إجراء ال -

 .بشأن السياسات تطلب املشورةتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت  -

ومن املزمع عقد اجتماع للخرباء يف  .SISTER نظامل12644رقم نموذج ال باستخدام ةالتقدم احملرز أوجه وميكن رصد 
تنوع أشكال التعبري الثقايف لاجلديد  كرسي اليونسكو اجلامعيبالتعاون مع   مونرتيال بكندا يف 2017يونيو /حزيران 22-23

على وجه  ،هذا االجتماع تيحوسي. 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17الذي است هل رمسيا  يف  )جامعة الفال، كيبيك، بكندا(

http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/international-flows-cultural-goods-report-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/international-flows-cultural-goods-report-en.pdf
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دراسات والبنية العامة ل نهجيةامل؛ و ومضموهنا أن املعاملة التفضيليةجديدة بشوحدة تدريبية  تصميممناقشة  ،اخلصوص
 ؛ وطرائق تقدمي املساعدة التقنية يف املستقبل.ثالثة اتفاقات جتارية جديدة فيما خيص التأثري

األطراف واملنظمات من خالهلا  واليت تدع ،على اإلنرتنتبياناهتا املتاحة  قاعدة واستيفاءوتواصل األمانة تطوير  -28
لى ع والتشاور باملعاملة التفضيلية والتنسيق املتعلقةالدولية واجملتمع املدين إىل تبادل اخلربات واملمارسات بشأن املسائل 

وستسعى األمانة إىل حتسني قاعدة  .بصورة منتظمة ذات الصلة باملوضوععلومات املوثائق و الالصعيد الدويل، وذلك بتقدمي 
فريونيك  أجرتويف هذا السياق،  .االتفاقية من 21و 16ه من أجل ضمان الرصد املنتظم لتنفيذ املادتني البيانات هذ

 ا  ثنائي جتاريا   اتفاقا   51 مشلتكلية احلقوق جبامعة الفال يف كيبيك بكندا( دراسة عن تنفيذ االتفاقية ة  غيفرميونت )أستاذ
 .(DCE/16/10.IGC/INF.3الدورة العادية العاشرة للجنة ) خاللكوثيقة إعالمية   تدمق   ،2005أبرم منذ عام  ا  وإقليمي

 من االتفاقات املربمة بني الدول من مجيع القارات، ومعظمها أطراف يف االتفاقية، كبريا    عددا  تغطي اليت  الدراسة هذه وإن
: اإلشارة صراحة إىل االتفاقية؛ وهي يع عامةمخسة مواض وتتناول ،االتفاقات الثنائية واإلقليمية متنوعة من مناذج تصف

حالة التجارة اإللكرتونية؛ و الثقافة؛  يف جمالاملعاملة التفضيلية ب اخلاصةحكام واألالسلع واخلدمات الثقافية؛  والتعامل مع
هذه الدراسة باستمرار يف املستقبل، بالتعاون مع فريق  استيفاء ة. وسيجريبالثقاف ذات الصلةاألحكام غري ذلك من و 

 .تنوع أشكال التعبري الثقايف )جامعة الفال، كيبيك، كندا(لاجلامعي البحث التابع لكرسي اليونسكو 

 (3)الهدف الثقافة في أطر التنمية المستدامة  إدراج - ثالثاا 

بتعزيز التعاون الدويل  2030خطة عام اليت اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة و التزم األطراف يف االتفاقية  -29
 .يف امليادين االجتماعية واالقتصادية والبيئية التنمية املستدامة من أجل

من  14و 13املادتان  وتدعوقية. الثقافة يف أطر التنمية املستدامة أحد األهداف الرئيسية لالتفا إدراج يعتربو  -30
اج الثقافة يف سياساهتا وبراجمها اخلاصة ر األطراف صراحة إىل إد ،همافي الواردةواملبادئ التوجيهية التنفيذية  ،االتفاقية

األطراف إىل دعم التعاون من املادتان ، تدعو وعلى وجه التحديد يف خططها اإلمنائية الوطنية.ساعدة اإلمنائية الدولية، و بامل
تحقيق ذلك لوينبغي  امة واحلد من الفقر عن طريق تعزيز القطاعات الثقافية يف البلدان النامية.التنمية املستدحتقيق أجل 
كما تدعو االتفاقية   .الصغرية واملتوسطة احلجم لشركاتلبرامج لتنمية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا وتقدمي الدعم  تنفيذ

 هدافاألتمع املدين من أجل حتقيق اجملالقطاع اخلاص و  ممثلي لشراكة معلديدة اجلشكال األاجملتمع الدويل إىل املشاركة يف 
واالستعانة التقدم احملرز  لتقييمواحلديثة وثوقة املو  صنفةامل بياناتالتوافر  على أمهيةاالتفاقية شدد تو  يف جمال التعاون اإلمنائي.

 .ستنريةاملشفافة و القرارات ال يف عملية اختاذ هبا

( 3-11)الغاية  11و (3-8)الغاية  8و (4-4)الغاية  4التنمية املستدامة  أهدافدعم  3تنفيذ اهلدف  ويستهدف -31
 ما يلي:من خالل ( 19-17)الغاية  17و
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ملهارات التقنية واملهنية، للعمل عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك ازيادة  -
 (؛4-4، الغاية 4)هدف التنمية املستدامة  وملباشرة األعمال احلرةوشغل وظائف الئقة 

)هدف  لى اإلبداع واالبتكارع، والقدرة مباشرة األعمال احلرةة حنو التنمية واليت تدعم تعزيز السياسات املوجه -
 (؛3-8، الغاية 8التنمية املستدامة 

)هدف  ائية يف البلدان الناميةدعم بناء القدرات اإلحصو  لتقدم احملرز يف حتقيق التنمية املستدامةل وضع مقاييس -
 .(19-17، الغاية 17التنمية املستدامة 

اج الثقافة يف خطط ر : إدوهي اذهااخت اليت يتعنياالسرتاتيجية  التدابريجمموعة من  2015ويقرتح التقرير العاملي لعام  -32
يف األطر اإلمنائية  عنصر اسرتاتيجيكفة  الثقا إدراجو لى مبادئ اإلنصاف يف توزيع املوارد الثقافية؛ اعتمادا  عالتنمية الوطنية 
القدرات البشرية  تدعيمبغية نية واملالية ية يف البلدان النامية؛ وتعزيز املساعدة التققطاعات إبداعية دينام ظهورالدولية لدعم 

يف خطط التنمية  تدرج على حنو متزايد فةالثقا أنالنتائج الرئيسية للتقرير  وتربز .واملؤسسية ودعم اإلبداع يف البلدان النامية
برامج  إىل وضعأيضا   التقرير شريوي .حتقيق نتائج اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية هبدف الوطنية املتوسطة والطويلة األجل

غري  .بكل قطاعخاصة اسرتاتيجيات  وإعداد، واإلبداعية الصناعات الثقافيةب حتديدا   ذات الصلةاملساعدة اإلمنائية الدولية 
خيصص كان ،  2008ملالية العاملية لعام اقبل األزمة فالثقافة قد اخنفضت:  جمال أن املسامهات املالية يف يؤكد أيضا   التقرير أن

يف  ٪0.3 بلغلتذلك احلني )نذ ماخنفاضا  مستمرا  تلك املساعدة وقد شهدت  ية.املساعدة اإلمنائية الرمسمن  ٪1 للثقافة
يف  رصد التقدم احملرز والتغيريويف ضوء هذه اخللفية، يقدم التقرير العاملي سلسلة من املؤشرات األساسية ل. (2013عام 

 الدولية للتنمية املستدامة. عن الربامج الثقافة يف السياسات واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، فضال   إدراجمستوى 

يف  كبريا    تغريا   تظهربرنامج املساعدة التقنية من األمانة أدلة من التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات و ومجعت  -33
 اعتمدهااليت اجلديدة  7"اسرتاتيجية العالقات الثقافية الدوليةوتعد ". وتنفيذهاالسياسات والربامج اإلمنائية  إعداد طريقة

ة بشأن اهلاموثيقة ال هذه وتؤكد .فضل املمارسات يف هذا الصددأل ، مثاال  2016 وحزيران/يوني 8االحتاد األورويب يف 
للسياسات  رئيسيا   إطارا   تتيحاالحتاد األورويب، ها ، مبا فيطرفا   145 ا حىت اآلنأن االتفاقية، اليت صدق عليه اتالسياس

التعاون  ه يف جمالاتياسوسالدولية الحتاد األورويب اعالقات  يف األساسحجر متثل املتعلقة بالتنمية املستدامة، وال تزال 
الذي عقد أثناء االجتماع السابع  ،احلوار الدويل احلكومي إليها خلصاليت  نتيجةال، لذلك األخرى مثلةومن األ اإلمنائي.

اإلمكانيات على  تركز ، واليت ، غوانغجو، مجهورية كوريا(2016 ويوني/حزيران 24-23يا وأوروبا )لوزراء الثقافة يف آس
                                                      

نية والدولية تشدد االسرتاتيجية جمددا  على أمهية ديباجة االتفاقية، اليت تؤكد ضرورة إدماج الثقافة كعنصر اسرتاتيجي يف السياسات اإلمنائية الوط 7
وتنفيذها من خالل  2005يف التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام  تدعو االحتاد األورويب إىل "املضي قدما  و ون اإلمنائي الدويل، جهود التعا ويف

، بوصفه تعميق احلوار بشأن السياسات مع البلدان الشريكة وتعزيز نظم اإلدارة ". وعالوة على ذلك، تؤكد هذه االسرتاتيجية أن "االحتاد األورويب
بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، ملزم بتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، باعتبار ذلك جزءا   2005ا  يف اتفاقية اليونسكو لعام طرف

الدميقراطية وحرية من عالقاته الثقافية الدولية". وهذا يعكس ويعزز القيم األساسية لالحتاد األورويب، مثل حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني و 
 التعبري وسيادة القانون، والتنوع الثقايف واللغوي".

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
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يف خطط  أ درجت إن هي نمو االقتصادي وخلق فرص العملللتحقيق الصناعات اإلبداعية والثقافية ا تتيحها ميكن أن اليت
مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع  ،منظمة الدول األيبريية األمريكية، نظمت وأخريا   .التنمية واسرتاتيجيات التعاون

مع ممثلي احلكومات األيبريية األمريكية ووزراء الثقافة واخلرباء  املستوى رفيعة فعالياتعدة  ،امليثاق الثقايف األيبريي األمريكي
، الذي 2016نوفمرب تشرين الثاين/ 9ن مونتيفيديو" يف إىل اعتماد "إعال الفعالياتوأدت هذه  .، أوروغواييف مونتيفيديو

عزيز اإلبداع والتنمية على تلتعاون اإلقليمي، تعمل ا لرسم سياساتبوصفها أداة  2005يؤكد من جديد أمهية اتفاقية عام 
 .جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات الثقافية وإتاحة الوصول إىلة املستدام

 (4)الهدف  ساسيةنسان والحريات األتعزيز حقوق اإل - رابعاا 

بتكار المسبق  شرط هو التعبري واإلعالم واالتصال جمال تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف إن -34
املبادئ التوجيهية األساسية  ضمن تلك العناصر وتندرج. جها ونشرها وتوزيعها والتمتع هبانتاإتنوعة و امللتعبري الثقايف اأشكال 

هذه املبادئ التوجيهية، تتعرض هلا أخطار مثة و  الفنان. أوضاعبشأن  1980توصية عام يف التفاقية و املنصوص عليها يف ا
، وتنوع يةرية الفناحلوهتدد  ،8نزاعالأوضاع  الذين يعيشون يف يف جمال الثقافة العاملني ني واملهنينيالفنان وال سيما فيما خيص

 ونوعية احلياة. الفرد يةرفاه كما هتدديف مجيع أحناء العامل،  و  املناطقيف تلك أشكال التعبري الثقايف 

ز حقوق اإلنسان واحلريات عزيت بشأن حمددا   هدفا   االتفاقية إطار رصد يتضمن ،ذه املبادئ التوجيهيةهب وعمال   -35
تنفيذ سياسات وتدابري  دفحتقيق هذا اهلويتطلب  جماالت رصد احلرية الفنية واملساواة بني اجلنسني. يشملاألساسية، 

 .7و 5و 1-2ملبادئ التوجيهية لالتفاقية، وال سيما املواد ا تتفق مع

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات  بشأنجـ( -5)الغاية  5ا  هدف التنمية املستدامة تنفيذ هذا اهلدف أيض يدعمو  -36
ني اجلنسني ومتكني كل النساء قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض باملساواة ب

صول اجلمهور إىل املعلومات كفالة و   بشأن( 10-16)الغاية  16وهدف التنمية املستدامة  ،املستويات والفتيات على مجيع
 .وفقا  للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدوليةومحاية احلريات األساسية 

التعبري  ةحري إحدى دعائمبوصفها  تعزيز الحرية الفنيةمها: و  هدفني أساسيني 2015التقرير العاملي لعام  حيددو  -37
مبدعة ومنتجة كاملرأة   ومساندة قوق اإلنسان،حل ساساألحجر  ارهاباعتبتحقيق المساواة بين الجنسين األساسية؛ و

بصورة  مهددةالتقرير العاملي أن حقوق الفنانني يف التعبري عن أنفسهم حبرية  ومع ذلك، يبني. للسلع واخلدمات الثقافية
 ويف مناصب صنع القرار ةيالثقافمن املهن  العديديف بالقدر الكايف  ممثلة غري ال تزال املرأة أنو  العامل يف كل أحناءمتزايدة 

سياسات قائمة  رسموبغية تعزيز  .يف القطاع اإلبداعي على الرغم من أهنا تؤدي دورا  هاما   يف املنظمات والصناعات الثقافية

                                                      

س بل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف " بشأن /IGC/INF.16/10DCE.10انظر الوثيقة اإلعالمية  8
 conflict-armed-culture-risk/strategy-at-http://en.unesco.org/heritage. وانظر أيضا  حاالت النزاع املسلح"

http://en.unesco.org/heritage-at-risk/strategy-culture-armed-conflict
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من هذين كل جمال   رصدلدى مستقبال   هبا كي ي سرتشد  ،لتقدمقياس االتقرير العاملي مؤشرات أساسية ل وضععلى األدلة، 
 .اجملالني األساسيني

 بشأن "احلق يف حرية التعبري واإلبداع 2013لألمم املتحدة لعام  ةاخلاص ة، يشري تقرير املقرر الحرية الفنيةويف جمال  -38
 اإلبداعيةاملمارسات يقتصر على ال  عرتاف باحلرية الفنية ومحايتهاإىل أن اال 2015عام تفاقية الوالتقرير العاملي  9"نيالفني

حرية  ينطوي مفهومويف هذا السياق  حقوق مجيع املنتجني يف جمال الثقافة.أيضا   يشمل لفنانني أنفسهم فحسب، بلل
يف  العاملني يف جمال الثقافةتعزز حق الفنانني واملهنيني  سياسات وتدابريعلى ضرورة دعمه بلفنانني )أو احلرية الفنية( اتعبري 
 :مثال   ، ومن ذلكهاوتوزيع هاوإنتاج املتنوعة ثقايفأشكال التعبري ال إبداع

 األجر املنصف؛دعم اإلبداع الفين و  -

 (؛الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافةحرية التنقل )تنقل  -

 مهنية( رابطات تأسيسحق الفنانني يف ) الرابطات تأسيسحرية  -

 .للفنانني قوق االجتماعية واالقتصاديةاحلمحاية  -

أوضاع الفنانني وهي  و ال احلرية الفنية بعدد من األنشطة يف جم 2017-2016وقد اضطلعت األمانة يف الفرتة  -39
 كاآليت:

وىل يف التقرير العاملي )نشرت النتائج األ طلع هبا بدعم من حكومة السويدمجع البيانات ورصد األنشطة املض -
 (؛2017عام وست نشر شواهد جديدة يف  .2005عن رصد تنفيذ اتفاقية عام  2015لعام 

 بلدا  بدعم من حكومة السويد؛ 12بناء القدرات يف  -

ديدة بشأن أوضاع الفنان جبالتعاون مع وزارة الثقافة لوضع تشريعات تقدمي املساعدة التقنية يف موريشيوس،  -
 (؛18نظر الفقرة ا)

 أوضاع الفنان؛ب اخلاصة 1980توصية عام  يذتنف الدولية للفنانني من أجل رصد اتالرابطمع  التعاون -

 Index onومؤشر الرقابة  Arterial وشبكة  ArtsWatchAfricaو Freemuseية مثل دولشبكات  مع التعاون -

Censorship غريها من الشبكاتعدالة و فريق عمل االحتاد األورويب للفنون واحلقوق والو  واالحتاد الدويل للقلم ،
مبناسبة  ،عقدؤمتر الذي خالل امل احلرية الفنية بشأنإعداد وحدة تدريبية حلقة عمل من أجل يف  معا   ومجعها

 من حكومة السويد؛ ، بدعم2017أيار/مايو  4بإندونيسيا يف  ، يف جاكارتااليوم العاملي حلرية الصحافة

                                                      

 :املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية، تقرير فريدة شهيدانظر  9
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/118/44/PDF/G1311844.pdf?OpenElement 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/118/44/PDF/G1311844.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/118/44/PDF/G1311844.pdf?OpenElement
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قطاع بشأن التنوع اإلعالمي واحلرية الفنية وتنوع أشكال التعبري الثقايف بالتعاون مع برامج للتوعية والرتويج  تنظيم -
مبناسبة يوم اإلذاعة العاملي  املعنيةواملكاتب امليدانية  ة احملليةحمطات اإلذاع وباالشرتاك مع االتصال واملعلومات

 كولومبيا واملغرب ونيجرييا.نام وكوبا و رواندا وزمبابوي والسنغال وفيتيف ( 2017شباط/فرباير  13)

، يف اللجنة الوطنية السويدية لليونسكوو  مجلس الفنون السويديتنظيم مناقشات عامة، بالتعاون مع  -
لوزيرة السويدية للثقافة دى ال دولةال وزيرمبشاركة بري أولسون فريده،  ،2017آذار/مارس  2يف ستوكهومل 

 .حلرية الفنية وتنقل الفناننياملعنية باالرتكيز على السياسات الثقافية  والدميقراطية، مع

املناقشات العامة يف سياق اليوم العاملي حلرية  تشجيع من أجلواملعلومات  لت األمانة أيضا مع قطاع االتصاوعمل -40
؟" جديدا   إمنائيا   احلرية الفنية حتديا   متثل بعنوان "هل ا  موازي اجتماعا  . وهلذه الغاية، نظمت اللجنة 2016الصحافة لعام 

والعديد من  لوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنميةل العام ونائب املدير وزير التعليم والثقافة يف فنلندا شارك فيها
 قامةإل ينبغي مراعاته عامليا   احلرية الفنية حتديا   اعتبارإىل هذه املناقشة  خلصتو  يف إعداد التقرير العاملي. الذين سامهوااخلرباء 

فعالية أخرى نظمت بشأن ، 21، كما أ شري إليه يف الفقرة االجتماع وسبق هذا .حديثةو  دميقراطية ومستدامةجمتمعات 
الثقافة يف بلدان الشمال بشأن "تعزيز تنوع أشكال التعبري وزراء لاعتماد إعالن و  ،"تعزيز احلرية الفنية يف العصر الرقمي"

، وبدعم مايل من احلكومة هلسنكي الذي اعتمد يف عالناإل هذا واستنادا  إىل رقمي".العصر الالثقايف واحلرية الفنية يف 
(، 2017مايو أيار/ 4-1 )جاكرتا، إندونيسيا، 2017عام لاليوم العاملي حلرية الصحافة  مبناسبةركية، نظمت األمانة امنالد

اآلراء  دوليني لتبادلاملنطقة وخرباء  تلك وفنانني من وزراء الثقافة من جنوب شرق آسيا مع اجتماعات مائدة مستديرة
يف جاكرتا مع قطاع االتصاالت واملعلومات باالشرتاك  األمانة أيضا   وقامت السياسات والتدابري املتعلقة باحلرية الفنية. بشأن

، فنانني. وأخريا  لا تنقلباحلرية الفنية وحرية  التوعية، للمساعدة يف رسامي كاريكاتري من أجل السالمام من منظمة دعوة رسب
 احلرية الفنية.بتوعية لل كتيب إعالمياملناسبة   بتلكنشرت األمانة 

وتتعلق هذه . 2015جديدة يف التقرير العاملي لعام درجت مؤشرات أساسية ، أ  المساواة بين الجنسينز وبغية تعزي -41
لتدابري الرامية إىل دعم بشأن املساواة بني اجلنسني، والسياسات وا القائمة تشريعيةالطر باألعلى وجه التحديد  املؤشرات

وستساعد هذه املؤشرات  يف القطاعني الثقايف واإلبداعي. أهنا مشاركة عن ومنتجة للسلع الثقافية، فضال   مبدعةبوصفها املرأة 
املنصوص عليها  بقضايا اجلنسنيالتقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات املتعلقة  تتبعاألطراف املعنية على غريها من احلكومات و 

 .من التقرير العاملي 2017وستنشر بيانات جديدة عن املساواة بني اجلنسني يف طبعة عام  .االتفاقية يف

باملبادئ  امللحق ةالدوري التقاريرإطار على  أدخلت تعديالت 2015 وونيييف حزيران/ألطراف اعتمد مؤمتر اقد و  -42
ويتيح هذا التغيري  .أسئلة حمددة بشأن املساواة بني اجلنسني إضافةمن االتفاقية، مع  9املادة بشأن  التشغيليةالتوجيهية 

 ومطبوعاهتاأنشطتها  يفكي تسرتشد هبا سواء من حيث الكم أو النوع،   ،اجليدة مجع البيانات واملمارساتحتسني لألمانة 
 التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنواتأتاحت  2016ويف عام  .يةالرتوجي تهاأنشطبالسياسات و  بشأن وتوجيهاهتا

ألطراف امؤمتر وافق  إذ ل،بالفع استخالص بيانات ومعلومات حمسنة للتنوع الثقايفالصندوق الدويل  من واملشروعات املمولة
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تعزيز  يف استخدام موارد الصندوق جتيز اليت وع الثقايفديدة للصندوق الدويل للتناجلتوجيهية ال بادئاملعلى ة رابعيف دورته ال
شجع مقدمي الطلبات املبادئ التوجيهية اجلديدة، مما  كي تتماشى معتنقيح استمارة الطلب   جرىو  .سنياملساواة بني اجلن

 الصندوق مشروعاتمن إمجايل  ٪30 فإن، وعلى سبيل التذكري. ممشروعاهتاملساواة بني اجلنسني يف  اعتباراتعلى إدراج 
٪ 100. وعالوة على ذلك، كانت إىل متكني النساء والفتيات وتشجيع مشاركتهن يف القطاعني الثقايف واإلبداعي ترمي

مراعية لالعتبارات  2016-2015يف الفرتة وع الثقايف لة يف إطار الصندوق الدويل للتناملمو  شروعاتامل( من 6من  6)
 منها. ٪50اجلنسانية، ونفذت النساء 

رصد بشأن  ةالتدريبي وحدهتا واختبار استكمالمن  ،لبناء القدرات العاملية االسرتاتيجيته وفقا   ،متكنت األمانةو  -43
مواد كأداة رئيسية ألنشطة بناء  وقد استخدمت هذه الوحدة املؤلفة من عشر الدورية. السياسات التشاركية وتقدمي التقارير

"تعزيز احلريات األساسية عن  روعبلدا  مستفيدا  من البلدان املشاركة يف مش 12يف  2016عام  يف اضطلع هباالقدرات اليت 
امليدانية. اليونسكو كاتب معن طريق  موزمبيقإكوادور ومدغشقر و  وكذلك يف، تنوع أشكال التعبري الثقايف" تشجيعطريق 

تعميم إن املساواة بني اجلنسني. و و املبادئ األساسية حلرية التعبري  مواد من بني املواد العشر ستتتناول ويف هذا الصدد، 
بشأن وطين ال الصعيدلى عالسياسات ورصدها  رسمأن يساعد على حتسني عمليات  من شأنه قضايا املساواة بني اجلنسني

 .الثقايف واإلبداعي نيدور املرأة يف القطاع

 بتنظيمسية هليئة األمم املتحدة للمرأة مع اللجنة الوطنية الفرن شرتاكباال اليوم الدويل للمرأة، مبناسبة ،األمانة وقامت -44
حبضور  ،ت عدة قضايانوقشقد و  .املساواة بني اجلنسني والفنون"اجلرأة على االبتكار: مناقشات يف مقر اليونسكو بشأن "

على ول الفنانات إىل أسواق الفنون اليت حتول دون وص مثل احلواجزالوزيرة الفرنسية لشؤون األسرة واألطفال وحقوق املرأة، 
التصورات النمطية  إزالةلى علفنون ا وقدرة، ومسامهتهن غري املرئية يف االبتكارات يف عامل الفنون الرقمية، الصعيد الدويل

 بشأن ناقشاتاملاملتوقع أن تصبح  ومن ملرأة.بالنسبة إىل االيت تواجه حرية التعبري الفين  ، والتحديات اخلاصةاجلنسنيعن 
 لمرأة.ل الدويل يومالب الحتفالمتيز امسة سنوية " اجلرأة على االبتكار"

لصناعات الثقافية. فعلى سبيل املثال، بالنساء العامالت يف ا للتعريف تروجييةأنشطة  املكاتب امليدانية أيضا   نظمتو  -45
كيفية حتسني ظروف عمل النساء العامالت يف   بشأناالحتاد الدويل للموسيقيني مناقشات  بالتعاون مع نظم مكتب داكار

حضرها ، و 2016يناير كانون الثاين/  13إىل  11من يف الفرتة يف داكار هذه حلقة النقاش  وعقدت قطاع املوسيقى.
أفضت و  .بوركينا فاسو وتوغو ومجهورية أفريقيا الوسطى والسنغال وغينيا وكوت ديفوار والنيجر بلدان: مثانية نم ونمشارك

تعزز ذلك من خالل املشاركة يف و . 10املوسيقى ومحايتها قطاعاملرأة العاملة يف دور د إعالن داكار لالعرتاف بااعتمإىل 
ومتثل  (.2017مارس آذار/ 3) حرية اإلبداع املوسيقييوم الراب، مبناسبة  اتمغنيمن "أسبوع املرأة احلضرية" مع فنانات 

                                                      

10 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/DeclarationDakarEgaliteHommesFemmesMus
ique.pdf 
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لتحديات ل لتصديمن أجل ا املالئمةتدابري السياسات و الحتقيق أهداف طويلة األجل لوضع  حنوأوىل خطوة نشطة األهذه 
 صناعات الثقافية يف غرب أفريقيا.املساواة بني اجلنسني يف ال حتقيق تقف أماماليت 

عينت رمسيا  ، واليت بثناء النقاد حتظىاليت ة وثائقيالفالم األو  وسيقىامل ةمنتجخان )النرويج(،  ديا ت، أصبحوأخريا   -46
لرتويج مباشرة  تسعى ةاحلرية الفنية واإلبداع، أول سفري  جمالدعم عمل املنظمة يف من أجل للنوايا احلسنة اليونسكو  ةسفري 
مناقشات  قوق املرأة وحرية التعبري، يفحل املؤيدة ،وقد شاركت ديا خان .2016نوفمرب ين/تشرين الثا 21ال االتفاقية يف أعم

 2017مارس آذار/ 10للمرأة يف  الدويلاليوم  مبناسبة ها تلك اليت نظمتلتعزيز احلرية الفنية، مبا فينظمتها األمانة  سابقة
 4-2) 2017، واليوم العاملي للصحافة (اجلنسني والفنون"املساواة بني اجلرأة على االبتكار: " بعنوان)مائدة مستديرة 

سبل  و واستحداثإىل زيادة إبراز عمل اليونسك التعينيجاكرتا، إندونيسيا(. ومن املتوقع أن يؤدي هذا  2017مايو أيار/
 أنشطة جديدة للتوعية باالتفاقية.الضطالع بواعدة ل

 الخالصة -خامساا 

 2017-2015 العامني لفرتة 5م/ 38من الوثيقة  6 املنشودةحتقيق النتيجة  حنوالتقدم استمر ، على وجه العموم -47
 ليشيت -تيمور التقرير وهي:  يشملهااليت على االتفاقية خالل الفرتة  جديدة ستة بلدان قد صدقتف. الصحيح همسار  يف

تشرين (، وساموا )2015أغسطس )آب/دومينيكا و  (2016وجنوب السودان )آذار/مارس  (2016)تشرين الثاين/أكتوبر 
 .(2016يناير /نا )كانون الثاينوغا( 2016وسانت كيتس ونيفيس )نيسان/أبريل  (2015توبر كأاألول/

العشرة جماالت  علىأنه ال يزال من السابق ألوانه حتديد األثر الكامل لالتفاقية وأعمال األمانة  وعلى الرغم من -48
أداة  ميثلإىل أن إطار رصد االتفاقية  أشاروا السياسات عيخرباء وصان عدة فإن، 2015لعام احملددة يف التقرير العاملي 

 إطارا   تقدمأمهية االتفاقية ومالءمتها بوصفها معاهدة دولية  ذلك ويؤكد سياساهتا الثقافية احلالية. رسمأو إعادة  لرسم
يف الوثيقة كما ورد بيانه تأثري على صياغة برنامج اليونسكو يف املستقبل   ولالتفاقية أيضا   الثقافة. ات اخلاصة بإدارةللسياس

احرتام حقوق اإلنسان واحلريات  فيها اليت أصبحقطاع الثقافة اخلاصة بومؤشرات األداء  املنشودةمن حيث النتائج  ،5م/39
للسلع واخلدمات  ةومنتج ةمبدعبوصفها املرأة اواة بني اجلنسني لتمكني املسو  الفنان وأوضاعاألساسية، وال سيما احلرية الفنية 

ة للسياسات والتدابري الثقافية الرامية إىل املقبل عمليات التقييمويشمل ذلك . املعرتف هبا صراحةولويات األ من ،الثقافية
دراسة استقصائية عاملية عن  واستهاللحاالت الطوارئ،  يف الفنانني واحلرية الفنية، مبا يف ذلك أوضاعتعزيز ومحاية 

ملؤمتر العام اإىل  ، وتقدميهاحاالت الطوارئ يفالسياسات اليت تعرتف باحلقوق االجتماعية واالقتصادية للفنانني، مبا يف ذلك 
 .األربعني تهدور يف 

تيسري من أجل أنشطة التوعية لدعم  على اإلنرتنت ومنصتهاإدارة املعارف اخلاص بتواصل األمانة حتسني نظامها و  -49
، 2017إىل أمانة االتفاقية حىت هناية عام  خبري مشارك جرى إعارةذلك ل وتأييدا   .علومات واملعارف بشأن االتفاقيةتبادل امل
ى اإلعالم وعل ليف وسائ از أنشطة األمانةذلت جهود كبرية لزيادة إبر وبفضل هذا الدعم، ب   .كومة إيطاليامن ح بتمويل
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لموقع اإللكرتوين لالتفاقية لاملستخدمني املنفردين اجلدد  جمموعبلغ وقد  التواصل االجتماعي.شبكات شبكة اإلنرتنت و 
 صفحة. 000 500 1حوايل  زاروا، 2017مارس آذار/إىل  2015يونيو حزيران/خالل الفرتة من مستخدما   253 823

من ملفات  ملف جديد 200 حتميل وجرى ،الشبكةاإلجنليزية والفرنسية على  تنيقصة جديدة باللغ 170 تنشر  وقد
 للمساعدة نيويورك تاميز وهافينغتون بوستو  إعالمية مثل رويرتز تكات مع وكاالشرا أ قيمت و  وثيقة. 300و الوسائط

بناء القدرات اخلاصة بت تغطية إضافية لألنشطة الوطنية وقدم .اإلنرتنت عن طريق على نطاق أوسععلى نشر القصص 
مقالة عن املبادرات  300عالمية أكثر من اإلصادر امل، نشرت وبالتايل احمللية والدولية. اإلعالمية الوسائلالعديد من  عرب

 وفعاليتها. لتوسيع نطاق إشعاعها وتأثريهااسرتاتيجية اتصال شاملة  بإعداد، تقوم األمانة اليت اختذهتا األمانة. وأخريا  

امليزانية  اخلارجة عناملوارد  تعبئةيتمثل يف ال يزال التحدي الرئيسي  فإن، تقدمما أحرز من  وعلى الرغم من كل -50
ذات الصلة االت اجمل، وال سيما يف حتديد األولويات القائمة واجلديدة الرئاسيتني تنييتسىن للهيئكي  اخلربة املطلوبة  وتأمني

 الالزمة للصندوق الدويل للتنوع الثقايف. املوارد تعبئة، فضال  عن وذلك لتنفيذ االتفاقية املعارفإدارة و  بناء القدراتبأنشطة 
 األنشطة اجلديدة الرامية إىل وضع خطة عملهذه التحديات وتقدمي الدعم الالزم لألمانة لدى االضطالع ب مراعاة وينبغي

يف دورتيها اللجنة و  العادية السادسة مؤمتر األطراف يف دورتهقرارات  من خالل( 2018-2021لفرتة األعوام األربعة )
 .ةوالثانية عشر  ةاحلادية عشر 

 القرار التايل: مشروع اعتمادقد يرغب مؤمتر األطراف يف و  -51

 CP 7.6شروع القرار م

 ،مؤمتر األطرافن إ

 ،/CP/INF.17/6DCE.5ومالحقها فضال  عن الوثيقة اإلعالمية  /CP/17/6DCE.7الوثيقة  قد درسو  - 1

 ؛2017-2015 أنشطتها يف الفرتة عنبتقرير األمانة  يط علما  حي - 2

 ية؛امليدان املكاتب ا األمانة يف املقر ويفهبة لدعم األنشطة اليت تضطلع يكل طرف إىل حتديد أنسب آل  دعويو  - 3

ظام النو  يمية القدراتبتبرنامج اإلدارة اخلاص تنفيذ ل على ختصيص موارد خارجة عن امليزانيةاألطراف  ويشجع - 4
 دعم تعزيز قدرات األمانة من خالل تعيني خبري شريك أو منتدب للعمل على تنفيذو  املعارفعاملي إلدارة ال

 االتفاقية؛

 .2019-2017 عن أنشطتها يف الفرتةتقريرا   من األمانة أن تقدم إليه يف دورته السابعة ويطلب - 5
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 الملحق األول

 : رصد التقدم المحرز6النتيجة المنشودة  2 العملحمور والمعتمدة  5م/38الوثيقة 

 2017يونيو /حزيران - 2015حزيران/يونيو 

 التدابير من أجل النهوض بتنوع أشكالقدرات الوطنية واستخدامها لوضع سياسات و  : تعزيز6النتيجة المنشودة 
 فعالا  تنفيذاا  2005التعبير الثقافي عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 

 النواتج الغايات/مؤشرات القياس مؤشرات األداء

 عامفاقية الت الرئاسيتني اهليئتنيممارسة 
من خالل التنظيم  سليمة، إدارة 2005

 الفعال الجتماعات نظامية

تنظيم مؤمتر الدول األطراف 
اللجنة الدولية [ واجتماعي 2]

 [2احلكومية ]

 : (2015) خلامسة ملؤمتر األطرافالدورة ا
 )إجنليزية/فرنسية/إسبانية/عربية/ وثيقة عمل 15

وتسعة وثائق إعالمية  روسية/صينية(
 )إجنليزية/فرنسية(.

(: 2015)التاسع  اجمللس الدويل احلكومياجتماع 
 ثائق إعالميةو  6و وثيقة عمل 12

 )إجنليزية/فرنسية(.
(: 2016العاشر ) اجمللس الدويل احلكومياجتماع 

 ثائق إعالميةو  6و وثيقة عمل 12
 )إجنليزية/فرنسية(.

 (:2017ملؤمتر األطراف ) السادسةالدورة 
 وثيقة عمل 13

 وسبعة)إجنليزية/فرنسية/إسبانية/عربية/روسية/صينية( 
 وثائق إعالمية )إجنليزية/فرنسية(.

 لتبادل اآلراء دورات 3تنظيم 
 أداء األمانةلتقييم تقارير  4تقدمي 

 التدابرياختاذ و وطنية السياسات ال  وضع
 للنهوض واملؤسسية البشرية املواردتعزيز و 

 ذلكيف  مبا الثقايف،التعبري ال أشك بتنوع
 ة الثقافيةواألنشط واخلدماتاملمتلكات 

 تعديلها أو سياساتوضع 
 واملؤسسية البشرية املوارد وتعزيز

 دول 10 يف
بلدان، على أساس  8اضطالع 

وحدات  3رائد، باستخدام 

دولة على املساعدة التقنية على  34حصول 
إثيوبيا وإكوادور وأنتيغوا وبربودا ) املستوى القطري

وإندونيسيا وأوزبكستان وأوغندا وباكستان وبربادوس 
وبوركينا فاسو وترينيداد وتوباغو وتوغو وتونس 

وجيبويت  ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وجامايكا
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تدريبية لزيادة التوعية بشأن 
االتفاقية، وبوضع سياسات 
بشأن اإلبداع متهيدا  إلعداد 

 تقاريرها املرحلية

سانت و  وسانت لوسيا ورواندا وزمبابوي وساموا
والسنغال وغيانا وغينيا وفيتنام  فنسنت وغرينادين

وكمبوديا وكوبا وكوت ديفوار وكولومبيا واملغرب 
. (ومنغوليا وموريشيوس وموزمبيق ونيجرييا

على  بلدا   34وحدات تدريبية يف  واستخدمت
 أساس رائد.

املساعدة طلبات معاجلة ما ي قّدم من 
فعاال  تنفيذا   شروعاتاملوتنفيذ الدولية 

للتنوع الدويل )الصندوق بفعالية ورصدها 
 الثقايف(

 مساعدةطلب  200معاجلة 
 مشروعا   40 ورصد وتنفيذ دولية

طلبا  للحصول على دعم من  217معاجلة 
 الثقايف للتنوع الدويلالصندوق 

 مشروعا   77تنفيذ 
 اجلاري تنفيذها شروعاتمن املمشروعا   13رصد 

 يد على وحتليله معاجلته يتم ماعدد 
 من اهليئتان الرئاسيتان فيه وتنظر األمانة
 ةأربع كل األطراف تقدمهاورية د تقارير
 الصعيد على االتفاقية تنفيذ بشأن أعوام

 قضايا تتناول اليت التقارير وعدد. الوطين
 . اجلنسني

 50تقريرا  و 70معاجلة وحتليل 
ممارسة فضلى ونشرها، على أن 

منها مشاركة النساء  ٪20تعزز 
واخلدمات يف إعداد السلع 

 الثقافية وإنتاجها ونشرها.

 تقريرا   41تقدمي 
 ممارسة فضلى 33

عمليات تصديق  8متت  زيادة عدد األطراف يف االتفاقية
املناطق  منها من 4 جديدة،

 املمثلة دون النصاب

ليشيت ودومينيكا  -تيمور أطراف جديدة ) 6
سانت كيتس و  وساموا وغانا وجنوب السودان

 من املناطق املمثلة دون النصاب.منها  2، (ونيفيس

عدد األطراف املعنية املشاركة يف تنفيذ 
 نظام بتزويد اإلسهام خالل مناالتفاقية 

 تباملعلوما املعارف إدارة

 

 

 طرفا  معنيا   40مسامهة 
صفحة خمصصة لتوفري  50

معلومات من أجل دعم أنشطة 
بناء القدرات، مبا يف ذلك 

سياسات، ووضع أنشطة صنع ال
 .األدوات واملنهجيات

طرفا  معنيا  من اجملتمع املدين يف إدارة  43مسامهة 
 املعارف.

من  ملف جديد 200و قصة جديدة 170حتميل 
لتوفري معلومات من أجل دعم  ملفات الوسائط

أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك أنشطة صنع 
 السياسات، ووضع األدوات واملنهجيات.

 األمم منظومة داخل املنظماتعدد 
 املدين اجملتمع ويف وخارجها، املتحدة
 تنفيذ يف تسهم اليت اخلاص والقطاع

 جالربام

 أو رمسيتني شراكتنيإقامة 
 جتديدمها

 شراكات 4إقامة 
تنوع لكرسي اليونسكو اجلامعي )جامعة الفال  -

 .(كيبيك، بكنداأشكال التعبري الثقايف  
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 منظمات من 10 مشاركة
 إدارة آليات يف املدين اجملتمع

 االتفاقية

 )كرسي اليونسكو اجلامعي جامعة هيلدسهامي -
لفنون ألغراض املعنية باللسياسات الثقافية 

 أملانيا(.، بهيلدسهامي، التنمية
)مركز من  املركز الدويل لإلبداع والتنمية املستدامة -

 .، الصني(2الفئة 
 .االحتاد الدويل جملالس الفنون ووكاالت الثقافة -

منظمة من منظمات اجملتمع املدين  39تشارك 
 بانتظام يف اجتماعات اهليئتني الرئاسيتني.
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 الملحق الثاني

 اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافيالهيئتان الرئاسيتان في 

 (2015-2017الجتماعات النظامية باألرقام )

 الدورة

الخامسة لمؤتمر الدورة 
 األطراف
 (2015)حزيران/يونيو 

اجتماع المجلس الدولي 
 الحكومي التاسع

كانون األول/ديسمبر )
2015) 

اجتماع المجلس الدولي 
 العاشرالحكومي 

كانون األول/ديسمبر )
2017) 

لمؤتمر  ةالدورة السادس
 األطراف

 (2017حزيران/يونيو )

 145 144 140 139 العدد اإلمجايل لألطراف

العدد اإلمجايل للدول 
)من  املشاركة األعضاء

 األطراف وغري األطراف(
املنظمات الدولية احلكومية و 

 واملنظمات غري احلكومية

 طرفا   95

 مشاركني غري أطراف 9

منظمات دولية  4
 حكومية

 منظمات غري حكومية 9

عضوا  من أعضاء  23
 اللجنة

األطراف  طرفا  من 68
 غري األعضاء يف اللجنة

 مشاركني غري أطراف 7

نظمات دولية م 8
 حكومية

 غري حكومية ةمنظم 26

 أعضاءمن عضوا   22
 اللجنة

طرفا  من األطراف  46
 غري األعضاء يف اللجنة

 مشاركني غري أطراف 4

من املنظمات الدولية  2
 احلكومية

 منظمة غري حكومية 39

 سيحدد الحقا  

عدد األفراد املسجلني يف 
 كل اجتماع

 سيحدد الحقا   246 253 279

الواحدة  الدورةمدة 
 )بالساعات(

أيام  3 ×ساعات/يوم  6
 ساعة 18= 

أيام  3× ساعات/يوم  6
 ساعة 18= 

أيام  3× ساعات/يوم  6
+ دورة  ساعة 18= 

ساعتني  مدهتا مسائية
 ساعة 20إضافيتني = 

أيام  3× ساعات/يوم  6
 ساعة 18= 

 اليت نظمت دوراتال عدد
 لتبادل اآلراء

2 1 1 1 

ترمجة الوثائق عدد اللغات )
 (الرتمجة الفوريةو 

6 2 2 6 
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 13 12 12 16 عدد بنود جدول األعمال

متوسط عدد صفحات 
وثائق العمل والوثائق 

اإلعالمية اليت أنتجتها 
 األمانة ووزعتها يف كل دورة

 سيحدد الحقا   491 631 2304
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 الملحق الثالث
 2030لتنمية المستدامة لعام ل األمم المتحدة خطةفي  2005سهام اتفاقية عام إ

 2005أمثلة عن تدخل أمانة اتفاقية عام  11طرائق التدخل التفاقيةأهداف  2005المتعلقة باتفاقية عام  الغايات ف التنمية المستدامةاهدأ

 -4 هدف التنمية المستدامة
ضمان التعليم الجيد المنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص 

 التعلم مدى الحياة للجميع

4-4 
بار الذين الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والك

ذلك  يف تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا
ظائف و املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل 
 2030 الئقة وملباشرة األعمال احلرة حبلول عام

الثقافة يف  إدراج -3اهلدف 
 أطر التنمية املستدامة

 الصندوق) الدعم املايل املباشرتقدمي 
لتقنية واملساعدة ا (الدويل للتنوع الثقايف

لبلدان الثقافة يف نظم التعليم يف ا إلدراج
بناء عن التدريب التقين ل النامية، فضال  

ل وشغ الالزمة للعمل املالئمةاملهارات 
 يف وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة

الصناعات الثقافية يف البلدان  جمال
 .النامية

ة إىل مسرح الصندوق الدويل للتنوع الثقايف مساعدة مالي منح
باب من الش 610أرجنتينو الذي قدم تدريبا مهنيا إىل 

ح يف جمال إدارة املسر عن العمل  العاطلني والكبار
بفضل والتخصصات األخرى لفنون األداء يف األرجنتني. و 

العمل  عاطلني عنالطالب الذين كانوا  متكنهذا املشروع، 
 شاءوإن، ومباشرة األعمال احلرةوظائف على حلصول امن 

ثل جملة وشركات م ،نارايملا منظمة منظمات غري حكومية مثل
 .أرتسبوم 

http://en.unesco.org/creativity/node/3607 

                                                      

برنامج األمانة لتنمية  عن طريقاخلربة املقدمة  من خاللالدعم غير المالي ( وبلدا   40مسامهات من  عن طريقمن خالل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ) الدعم المالي المباشرالتدخل ما يلي:  طرائقتشمل  11
 الدامنرك والسويد واالحتاد األورويب.و إسبانيا ومجهورية كوريا  القدرات الذي متوله

http://en.unesco.org/creativity/node/3607
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 2005أمثلة عن تدخل أمانة اتفاقية عام  11طرائق التدخل التفاقيةأهداف  2005المتعلقة باتفاقية عام  الغايات ف التنمية المستدامةاهدأ

 -5التنمية المستدامة  هدف
الجنسين تحقيق المساواة بين 

 وتمكين كل النساء والفتيات

 جـ-5

نفاذ اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإل
ذا هوتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من 

كني كل القبيل للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومت
 املستويات النساء والفتيات على مجيع

تعزيز حقوق  -4اهلدف 
 اإلنسان واحلريات األساسية

 الصندوق) الدعم املايل املباشرمي تقد
لتقنية واملساعدة ا (الدويل للتنوع الثقايف

م األطراف يف وضع وتنفيذ سياسات لدع
 تعزيز املساواة بني اجلنسنيترمي إىل 

بوصفها مبدعة ومنتجة ومتكني املرأة 
 .للسلع واخلدمات الثقافية

إعداد من خالل إطار  ،األطراف ويتبادل
، معلومات عن السياسات ةالدوري التقارير

الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة. وترد هذه املعلومات يف 

االتفاقية ويف التقرير العاملي لرصد تنفيذ 
 فضل املمارسات.أل تهقائم

عاون الدويل الوكالة السويدية للت الذي مولتهويدعم املشروع 
مجع ل من أجلوضع نظام  ناميا   بلدا   12 من أجل التنمية

ة. وسيتيح بيانات عن املساواة بني اجلنسني يف قطاع الثقاف
 ت عد، لإلنفاذقابلة سياسات سليمة وتشريعات ذلك اعتماد 

 على األدلة وشفافة. ةقائمو  ةتشاركي بطريقة
-http://en.unesco.org/creativity/capacity

monitoring-building/programmes/policy 

 -8هدف التنمية المستدامة 
تعزيز النمو القتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، 

والعمالة الكاملة والمنِتجة، وتوفير 
 العمل الالئق للجميع

8-3  
تعزيز السياسات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم 

األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة 
األعمال احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، 

وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على 
غر والصغرية واملتوسطة املتناهية الص شروعاتامل

احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصول 
 على اخلدمات املالية

الثقافة يف  إدراج -3اهلدف 
 أطر التنمية املستدامة

تقدمي الدعم املايل املباشر )الصندوق 
الدويل للتنوع الثقايف( واملساعدة التقنية 
لدعم األطراف يف وضع وتنفيذ خطط 

فرص  إجيادطنية تدعم و  تنمويةوسياسات 
 العمل الالئق ومباشرة األعمال احلرة

 .والقدرة على اإلبداع واالبتكار
ويتبادل األطراف، من خالل إطار إعداد 

اخلطط التقارير الدورية، معلومات عن 
فرص العمل إجياد والسياسات اليت تدعم 

والقدرة  الالئق ومباشرة األعمال احلرة
وترد هذه  .على اإلبداع واالبتكار

 اليونسكو واالحتاد ساعد مشروع املساعدة التقنية املشرتك بني
 لتنميةنام على وضع "اسرتاتيجية وطنية األورويب فيت

 فيتنام ورؤية ،2020نام حىت عام الصناعات اإلبداعية يف فيت
" وخطة عمل لتنفيذ االسرتاتيجية الرامية إىل دعم 2030 لعام

ومباشرة  فرص العمل الالئقو  األنشطة الثقافية اإلنتاجية
 عن طريق األعمال احلرة والقدرة على اإلبداع واالبتكار

 من خالل ،فيتنام ومن املتوقع أن تشجعالصناعات الثقافية. 
 تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل، النمو االقتصادي الشامل

هنية بامل متتاز قوة عاملة إنشاء واملستدام من خالل للجميع
املبادرة واملهارات العالية تعمل يف قطاع الثقافة، وإقامة  روحو 

جمموعة من املؤسسات واملنظمات الثقافية اإلبداعية والنابضة 

http://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/policy-monitoring
http://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/policy-monitoring
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 2005أمثلة عن تدخل أمانة اتفاقية عام  11طرائق التدخل التفاقيةأهداف  2005المتعلقة باتفاقية عام  الغايات ف التنمية المستدامةاهدأ

املعلومات يف التقرير العاملي لرصد تنفيذ 
 االتفاقية ويف قائمته ألفضل املمارسات.

باحلياة، ال سيما من خالل األنشطة الشبكية، وتطوير مناذج 
  استثمارية جديدة للصناعات الثقافية.

-http://en.unesco.org/creativity/capacity
nam-activities/viet-building/programmes/field 

 أ-8 
زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان 

، مبا يف ذلك من النامية، وخباصة أقل البلدان منوا  
خالل اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة التقنية 

 .منوا   البلداناملتصلة بالتجارة إىل أقل 

حتقيق التوازن يف  -2اهلدف 
السلع واخلدمات تداول 

الثقافية وزيادة تنقل الفنانني 
واملهنيني العاملني يف جمال 

 .الثقافة

جهود املساعدة التقنية لدعم تقدمي 
املعامالت  الرامية إىل إدراجاألطراف 

التفضيلية يف اتفاقاهتا التجارية وغريها من 
لتيسري  االتفاقات والسياسات االستثمارية

 السلع واخلدمات الثقافية تداولالتوازن يف 
حتقيق مستويات أعلى من  مبا يؤدي إىل

 .اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع

 التقنية املساعدةاجلديد آشربغ  -برنامج منح اليونسكو يقدم 
تدابري املعاملة  لدعم جهود األطراف الرامية إىل إدراج

 .التدفق املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية لتيسري التفضيلية
 .2020-2017وسي نفذ الربنامج يف الفرتة 

 -10هدف التنمية المستدامة 
الحد من انعدام المساواة داخل 

 البلدان وفيما بينها

 أ-10
املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان تنفيذ مبدأ 

مبا يتماشى مع  النامية، وخباصة أقل البلدان منوا  
 اتفاقات منظمة التجارة العاملية

حتقيق التوازن يف  -2اهلدف 
السلع واخلدمات تداول 

الثقافية وزيادة تنقل الفنانني 
واملهنيني العاملني يف جمال 

 الثقافة

جهود املساعدة التقنية لدعم تقدمي 
الرامية إىل إدراج مبادئ األطراف 

املعامالت التفضيلية يف اتفاقاهتا التجارية 
لتيسري  وغريها من االتفاقات االستثمارية

 السلع واخلدمات الثقافية تداولالتوازن يف 
وتنقل الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال 

 .أحناء العامل مجيعالثقافة يف 
 
 
 

 املساعدة التقنيةاجلديد آشربغ  -برنامج منح اليونسكو يقدم 
لدعم جهود األطراف الرامية إىل إدراج تدابري املعاملة 

 التدفق املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية لتيسري التفضيلية
وتشجيع تنقل الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة يف 

من هناية عام وسي نفذ الربنامج يف الفرتة  بلدان اجلنوب.
 .2020إىل عام  2016

http://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/field-activities/viet-nam
http://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/field-activities/viet-nam
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 2005أمثلة عن تدخل أمانة اتفاقية عام  11طرائق التدخل التفاقيةأهداف  2005المتعلقة باتفاقية عام  الغايات ف التنمية المستدامةاهدأ

 -16هدف التنمية المستدامة 
التشجيع على إقامة مجتمعات 
مسالمة ل يُهّمش فيها أحد من 
أجل تحقيق التنمية المستدامة، 

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 
العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة 
 يع على جميع المستوياتللجم

 

16-7 

ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب 
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي 

 على مجيع املستويات

دعم النظم  -1اهلدف 
املستدامة لإلدارة يف جمال 

 الثقافة

تقدمي الدعم املايل املباشر )الصندوق 
 الدويل للتنوع الثقايف( واملساعدة التقنية

اإلدارة املستنرية  إلعداد وتنفيذ نظم
 .والشفافة والتشاركية يف جمال الثقافة

يتبادل األطراف، من خالل إطار إعداد 
مشاركة  التقارير الدورية، معلومات عن

اجملتمع املدين يف رسم السياسات 
وترد هذه املعلومات يف التقرير وتنفيذها. 

العاملي لرصد تنفيذ االتفاقية ويف قائمته 
 ألفضل املمارسات.

مساعدة مالية ملنظمة  الصندوق الدويل للتنوع الثقايفمنح 
تحديد ب ، تقوميف زمبابوي، وهي منظمة غري حكومية زميكويب
 املؤلفتشريعات اخلاصة حبقوق ال املوجودة يف الثغرات

ن فيهم املسؤولو  األطراف املعنية مبن تواجهها والتحديات اليت
وبناء  على ن واجملتمع املدين. والفنانو احلكوميون واألكادمييون 

 أصحاباملداوالت، قدمت توصيات لتعزيز محاية  هذه
 أ عدتاالستنساخ. وقد نظمات املعنية حبقوق وامل احلقوق

أ نشئت و ، واعتمدت املؤلفحقوق اسرتاتيجية وطنية بشأن 
منصة ميكن من خالهلا استعراض االسرتاتيجية على حنو 

 منتظم.
http://en.unesco.org/creativity/node/3654 

16-10 
كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية 
احلريات األساسية، وفقا  للتشريعات الوطنية 

 واالتفاقات الدولية

تعزيز حقوق  -4اهلدف 
 اإلنسان واحلريات األساسية

يف إعداد مواد لالتصال وبناء القدرات 
ة، مبا فيها حرية احلريات األساسي جمال

التعبري الفين، وهي مواد ضرورية لتعزيز 
تنوع أشكال التعبري الثقايف، مبا فيها احلرية 

. وقد أ عدت للتوعية بالتدخالت الفنية
 ودعمها.اجلارية على املستوى القطري 

امية إعداد مؤشرات لرصد السياسات الر 
إىل تعزيز احلرية الفنية ومحايتها. وقد 

النتائج يف التقرير العاملي لرصد نشرت 
قائمته ألفضل تنفيذ االتفاقية وسرتد يف 

 املمارسات.

الوكالة لته املشروع الذي مو  عن طريقأعدت اليونسكو، 
، منوذجا  تدريبيا  السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية

على أمهية ضمان احلريات  تشدد فيهصفحة،  300مؤلفا  من 
حرية  ،على سبيل املثال ال احلصر األساسية اليت تشمل،

 .تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفوذلك ل التعبري الفين
اليت  العمل حلقاتيف  الوحدة التدريبيةهذه  وتستخدم

مساعدة من أجل  ناء القدراتبالرامية إىل ، تقودها اليونسكو
املتعلقة كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات على  األطراف 

 حريات وال سيما ،اية احلريات األساسيةبقطاع الثقافة ومح
تعزيز تنوع  بغرض العاملني يف جمال الثقافةلفنانني واملهنيني ا

 .أشكال التعبري الثقايف
 

http://en.unesco.org/creativity/node/3654
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 عن طريق املشروع الذي مولتهوأعدت اليونسكو أيضا ، 
شامال  ، إطارا  الدويل من أجل التنميةالوكالة السويدية للتعاون 

 ، يشمل ثالثة مؤشرات2005تنفيذ اتفاقية عام  لرصد
لرصد السياسات اليت  ووسائل التحقق املرتبطة هبا أساسية

 تعزز احلرية الفنية وحتميها.
2015-report-ativity/globalhttp://en.unesco.org/cre 

 -17هدف التنمية المستدامة 
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 

الشراكة العالمية من أجل تحقيق 
 التنمية المستدامة

17-19  
االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس 
للتقدم احملرز يف حتقيق التنمية املستدامة تكمِّل 

ودعم بناء القدرات الناتج احمللي اإلمجايل، 
 2030اإلحصائية يف البلدان النامية، حبلول عام 

الثقافة يف  إدراج -3اهلدف 
 أطر التنمية املستدامة

 بشأناحملرز/التأثري  لتقدما تنفيذ مؤشرات
الثقافة والتنمية يف سياق االتفاقية، مبا يف 

ناء دعم بل املقدمة املساعدة التقنيةذلك 
 البلدان النامية.ت اإلحصائية يف القدرا

يف التقرير العاملي لرصد  النتائج نشروست
تنفيذ االتفاقية ويف قائمته ألفضل 

 املمارسات.

يف  تنفيذ مؤشرات تسخري الثقافة ألغراض التنمية وجيري حاليا  
يف إطار مشروع االحتاد  بلدان )أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا 8

، وهي وجورجيا وصربيا وكرواتيا وكوت ديفوار( األورويب
على حنو  لثقافةامهة مساحقائق وأرقام تبني  تولدمؤشرات 

تنفيذ ل اهب اسرتشدقد و التنمية، حتقيق يف  متعدد األبعاد
سياسات على الصعيدين الوطين واإلقليمي. ويعمل مكتب ال

 تلك على تكييف اليونسكو امليداين يف املكسيك أيضا  
يف عدة مدن يف البلد،  ااملنهجية على الصعيد احمللي وتنفيذه

يف  فيها أحرزتاليت  غرييرو اليت نشرت النتائجها مدينة مبا في
 .2016 وحزيران/يوني

http://en.unesco.org/creativity/cdis 
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