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األصل :فرنسي

مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف

الدورة الثامنة

دورة عرب اإلنرتنت

 4-1حزيران/يونيو 2021

البند  10من جدول األعمال املؤقت :تقرير مرحلي عن خرائط الطريق الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية

ِّ
تقدم هذه الوثيقة ،عمالً ابلقرار  ،7.CP 13حملة عامة عن التقدم احملرز
يف قيام األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
لعام  2005بوضع خرائط الطريق الوطنية الرامية إىل تعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية و/أو يف تنفيذ هذه اخلطط.
القرار املطلوب :الفقرة .20
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أوالً  -معلومات عامة
 - 1طلب مؤمتر األطراف من األمانة ،يف دورته السابعة وبعد املوافقة على خريطة الطريق املفتوحة لتطبيق املبادئ التوجيهية
التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية ،1موافاته يف دورته الثامنة برائط الطريق الوطنية اليت
وضعتها األطراف ومبعلومات عن حالة تنفيذها (القرار  .)7.CP 13وترد خرائط الطريق الوطنية الثالث اليت أرسلتها
أملانيا وكندا ومجهورية كوراي إىل األمانة يف الوثيقة  .DCE/21/8.CP/INF.10وت ِّ
قدم هذه الوثيقة حملة عامة عن الوضع
القائم فيما خيص وضع خرائط الطريق الوطنية وتنفيذها بناءً على املعلومات اليت قدمتها بعض األطراف إىل األمانة
والبحوث اإلضافية اليت أجرهتا األمانة ،اليت تشمل دراسة التقارير الدورية اليت تُ ِّ
قدمها األطراف كل أربعة أعوام واليت
عامي  2019و.2020
قدمتها يف َ
 - 2وقد استُهلت عملية احلوار والتفكر وحتديد األولوايت املشرتكة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي ابسم "االتفاقية") يف البيئة الرقمية يف عام  2013مبناسبة الدورة السابعة
للجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي ابسم "اللجنة") ،وهو ما
أفضى إىل إدراج عملية تفكر يف التكنولوجيات الرقمية وأتثريها يف االتفاقية يف أنشطة اللجنة للفرتة -2013
( 2014القرار  .)7.IGC 13وأسفرت هذه العملية عن اعتماد املبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة
الرقمية يف حزيران/يونيو ( 2017املشار إليها فيما يلي بعبارة "املبادئ التوجيهية التنفيذية") (القرار .)6.CP 11
ومع ذلك ،رأت اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة أن األطراف حباجة إىل توجيهات أكثر حتديداً من أجل تنفيذ هذه
املبادئ التوجيهية التنفيذية .فدعت اللجنة األمانة إىل وضع خريطة طريق مفتوحة هلذا الغرض حتتوي على أمثلة
للممارسات اجليدة (القرار .)11.IGC 5
 - 3مث درست اللجنة خريطة الطريق املفتوحة ،اليت تتماشى مع األهداف األربعة إلطار رصد االتفاقية وتقرتح مخسة
خمرجات وعشرين نشاطاً مرجعياً ،يف دورهتا الثانية عشرة املعقودة يف كانون األول/ديسمرب  2018وأحالتها إىل
مؤمتر األطراف ،بناءً على طلبه ،فاعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة املعقودة يف حزيران/يونيو .2019
وأحاط مؤمتر األطراف علماً أيضاً ،يف هذه املناسبة ،بتطبيق  49ممارسة جيدة لدى  32طرفاً وضعتها جهات
فاعلة حكومية ومنظمات من اجملتمع املدين .وطلب مؤمتر األطراف من األمانة "مواصلة مجع األمثلة للممارسات
اجليدة اليت نفذهتا األطراف يف البيئة الرقمية واختاذ مبادرات يف جمال التعلم من األقران ،وتبادل املعلومات والرتويج
والتواصل ،ال سيما مع صانعي القرار يف البلدان النامية ،من أجل دعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية،
يف حالة حتديد مسامهات طوعية" (القرار .)7.CP 13

1

متاحة على املوقع اإللكرتوين التايل:
.convention

https://en.unesco.org/creativity/publications/open-roadmap-implementation-2005-
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 - 4وبناء على طلب مؤمتر األطراف هذا ،طلبت اللجنة من األمانة ،يف دورهتا الثالثة عشرة ،أن ِّ
تقدم اقرتاحاً بشأن
ً
برانمج ملساعدة األطراف يف تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية من خالل مبادرات التعلم من األقران ،وتبادل املعلومات،
والرتويج ،وال سيما تلك املوجهة لواضعي السياسات يف البلدان النامية ،يف حالة تعبئة مسامهات طوعية هلذا الغرض
(القرار  .)13.IGC 7ويرد هذا الربانمج ،الذي أحاطت اللجنة به علماً يف دورهتا الرابعة عشرة ،يف
الوثيقة .DCE/21/14.IGC/14
اثنياً  -خرائط الطريق الوطنية
 - 5دعا مؤمتر األطراف ،يف دورته السابعة ،األطراف إىل االسرتشاد بريطة الطريق املفتوحة لوضع خرائط طريق وطنية
وفقاً الحتياجاهتا ومواردها املتاحة مث إرسال خرائط الطريق هذه إىل األمانة (القرار  .)7.CP 13ويتمثل اهلدف
الرئيسي من خرائط الطريق الوطنية يف توفري إطار لوضع تدابري تنظيمية أو تشريعات وتنفيذها بغية تعزيز ومحاية تنوع
ودعيت األطراف ،حرصاً على وضع خرائط الطريق الوطنية وتنفيذها
أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية بفعاليةُ .
بشفافية وعلى أساس تشاركي وشامل للجميع ،إىل التعاون مع جهات معنية متعددة ،ومنها املهنيون العاملون يف
الصناعات الثقافية واإلبداعية ومنظمات اجملتمع املدين اليت تدعم عملهم.
 - 6وأتيحت لألطراف ،منذ اعتماد مؤمتر األطراف خلريطة الطريق املفتوحة ،فرصتان لإلبالغ عن اإلجراءات اليت اختذهتا
من أجل تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية .أما أوالمها فكانت خالل املشاورات اليت أجرهتا األمانة يف خريف عام
 2019جلمع املمارسات اجليدة يف هذا اجملال واليت ساهم فيها مثانية عشر طرفاً ،2وقُ ِّدمت نتائجها إىل اللجنة يف
3
دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف شباط/فرباير ( 2020الوثيقة  .)DCE/20/13.IGC/INF.4وقدَّم طرفان آخران
معلومات إىل األمانة بعد الدورة .مث طلبت اللجنة من األطراف ،يف دورهتا الرابعة عشرة ،أن ترسل إىل األمانة
"معلومات ابللغة اإلجنليزية أو الفرنسية عن التقدم احملرز والصعوابت اليت اعرتضت وضع و/أو تنفيذ خرائط الطريق
الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،إن ُوجدت ،وذلك يف موعد أقصاه  5آذار/مارس  ،2020من أجل
إدراجها يف التقرير املرحلي املزمع تقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة" (القرار .4)14.IGC 14

2

3
4

أسرتاليا ،والنمسا ،وأذربيجان ،وبلجيكا ،وكندا ،وكوستاريكا ،ومصر ،وفرنسا ،وجامايكا ،والتفيا ،وليتوانيا ،ومدغشقر ،والنرويج ،ومجهورية تنزانيا
املتحدة ،وسيشيل ،وسلوفاكيا ،وترينيداد وتوابغو ،وتركيا.
قطر وأرمينيا.
أرسلت ستة أطراف معلومات يف هذا الشأن (أملانيا ،والنمسا ،وكندا ،وفرنسا ،واملكسيك ،ومجهورية كوراي) ،ويشمل ذلك خرائط الطريق الوطنية
الثالث الواردة يف الوثيقة .DCE/21/8.CP/INF.10
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 - 7وأسفرت هذه العملية عن تقدمي  26طرفاً ،أي  ٪17من األطراف ،منذ الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ،معلومات
بشأن اإلجراءات املتخذة لوضع و/أو تنفيذ خرائط الطريق الوطنية ،وإرسال ثالثة أطراف فقط (أملانيا وكندا ،ومعها
كيبيك ،ومجهورية كوراي) خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا إىل األمانة .ويشري هذا املعدل املنخفض لتقدمي املعلومات
على األرجح إىل أن األطراف قد واجهت صعوابت كبرية يف هذه العملية.
مبّي يف الشكل التايل ،وردت معظم املسامهات اليت تلقتها األمانة من أطراف من اجملموعة
 - 8فضالً عن ذلك ،وكما هو َّ
االنتخابية األوىل والثانية ،يف حّي وردت معلومات قليلة من أطراف من اجملموعة االنتخابية الرابعة واخلامسة (أ)
واخلامسة (ب) ،وهو ما قد يشري إىل أن بعض املناطق قد واجهت صعوابت أكرب يف اختاذ إجراءات عملية ملواكبة
مسارات التحول النامجة عن ظهور التكنولوجيات الرقمية وتعميمها وأتثريها يف أساليب استحداث السلع واخلدمات
الثقافية وإنتاجها وتوزيعها واالنتفاع هبا.
األطراف اليت قدَّمت معلومات إىل األمانة بشأن وضع خريطة الطريق الوطنية اخلاصة هبا أو تنفيذها
9
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اجملموعة األوىل :أورواب وأمريكا الشمالية
اجملموعة الثانية :أورواب الشرقية
اجملموعة الثالثة :أمريكا الالتينية والكارييب
اجملموعة الرابعة :آسيا واحمليط اهلادي
اجملموعة اخلامسة (أ) :أفريقيا
اجملموعة اخلامسة (ب) :الدول العربية
خرائط طريق كاملة

معلومات قُ ِّدمت إىل األمانة

 - 9وأشارت األطراف يف ردودها إىل حماور عملها الرئيسية وجماالت عملها ذات األولوية وعرضت أمثلة عملية للتدابري
املتخذة لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية .وأظهر استعراض خرائط الطريق الوطنية واملعلومات املقدمة أن معظم
األطراف ختتار عامةً الشروع يف عملية وضع خرائط الطريق الوطنية ابلرتكيز على العمل يف بضعة قطاعات رئيسية
وفقاً ألولوايهتا الوطنية.
 -10وأُجري حتليل أعمق خلرائط الطريق الوطنية واملعلومات اليت أرسلتها األطراف وفقاً للمخرجات اخلمسة خلريطة الطريق
املفتوحة مكن من الوقوف على بعض الصعوابت املشرتكة واجملاالت اليت أُحرز فيها تقدم كبري .ويربز هذا التحليل
أيضاً أمثلة على املمارسات اجليدة اليت ميكن أن تسرتشد هبا األطراف يف وضع خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا.
وترد فيما يلي نتائج هذا التحليل:
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املخرج  :1إعداد أو مراجعة األطر التنظيمية والسياسات والتدابري الثقافية ملواجهة حتدايت البيئة الرقمية بطريقة مستنرية
وتشاركية

 يبدو أن النشاط املرجعي األول املتوخى يف خريطة الطريق املفتوحة ،واملتمثل يف "إجراء مسح عام للقطاعاتالثقافية واإلبداعية الرقمية" ،مل يكن من ضمن أولوايت معظم األطراف اليت أرسلت خرائط الطريق الوطنية
اخلاصة هبا أو تقريرها املرحلي إىل األمانة .وقد ينذر ذلك يف األجل املتوسط ابنعدام املعلومات الدقيقة لتحديد
قطاعات الثقافة واإلبداع اليت طرأ عليها أكرب حتول بفعل انتشار التكنولوجيات الرقمية وتطورها السريع ،وللوقوف
على حجم هذا التحول .وتنشر وزارة الثقافة والرايضة والسياحة يف مجهورية كوراي سنوايً "التقرير البحثي عن

اإلحصاءات اخلاصة بصناعة احملتوايت" الذي يتضمن إحصاءات عن استخدام اإلنرتنت واهلواتف احملمولة يف
أحد عشر قطاعاً إلنتاج احملتوايت ،ويشمل ذلك قطاع النشر والقصص املصورة واملوسيقى وألعاب الفيديو
واألفالم والرسوم املتحركة والتلفزيون والدعاية .وميكن هذا النهج احلكومة من متابعة االجتاهات املتغرية يف صناعة
احملتوايت وحتديد معايري الختاذ قرارات مستنرية فيما يتعلق بوضع السياسات احلكومية وخطط إدارة األعمال
التجارية.

عامي  2019و 2021أن األطراف رجحت هنجّي خمتلفّي يف وضع أو
َّ
ويتبّي من الردود املتلقاة بّي َ
مراجعة األطر التنظيمية أو السياسات أو التدابري الرامية إىل تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية .إذ اختارت العديد
من البلدان ،ومنها النمسا وأملانيا وكندا ،دمج جانب ثقايف يف خطط عملها الوطنية يف اجملال الرقمي وتنفيذها

يف قطاعات إبداعية معينة من خالل اختاذ تدابري هادفة عوضاً عن وضع اسرتاتيجيات خاصة ابجملال الرقمي

خمصصة لقطاع الثقافة حتديداً .واختارت أطراف أخرى ،ومنها بلجيكا ومجهورية كوراي وكيبيك (كندا) ،وضع

خطط خمصصة للثقافة يف اجملال الرقمي ،مثل اخلطة اخلاصة ابلثقافة يف اجملال الرقمي يف كيبيك (-2014
 5)2023أو اسرتاتيجية تنمية صناعة احملتوايت الثقافية الواردة يف "الصفقة الرقمية اجلديدة لكوراي" املعتمدة
يف عام .2020

 وفيما يتعلق إبنشاء آليات تنسيق بّي الوزارات ،أنشأت وزارة الثقافة ووزارة أورواب والشؤون اخلارجية يف فرنسافريق عمل متعدد التخصصات لوضع خريطة الطريق الوطنية.
 -وأبلغت عدة أطراف عن أنشطة ملراجعة األطر التنظيمية بغية دعم القطاعات الثقافية واإلبداعية يف البيئة الرقمية.

فشرعت وزارة العدل ومحاية املستهلك يف أملانيا ،على سبيل املثال ،يف تعديل قانون حقوق املؤلف لتنفيذ
التوجيهات األوروبية بشأن حقوق املؤلف املعدلة يف نيسان/أبريل  ،2019ودجمت تركيا جانباً رقمياً يف تنفيذ

مشروع ممول من االحتاد األورويب بعنوان "تعزيز نظام حقوق املؤلف الرتكي مع الرتكيز على النهوض ابلصناعات

5

ميكن االطالع على مزيد من املعلومات هبذا الشأن عرب املوقع اإللكرتوين التايل.http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/ :
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اإلبداعية" .وشرعت جامايكا يف دمج العديد من أحكام األطر أو اآلليات الدولية القائمة ،ومنها معاهدة
املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن األداء والتسجيل الصويت ،يف قانوهنا اخلاص حبقوق املؤلف ،من أجل
محاية اإلبداع يف البيئة الرقمية.
املخرج  :2وضع سياسات وتدابري تدعم اإلبداع الرقمي والشركات واألسواق الرقمية لضمان تنوع النظام البيئي الرقمي
 تتناول معظم التدابري اليت أبلغت عنها األطراف يف خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا أو تقاريرها املرحلية املخرجالثاين من خريطة الطريق املفتوحة مباشرًة .إذ أبلغت عدة أطراف عن اختاذ تدابري لتوفري منابر خمصصة لإلبداع
واالبتكار الرقميّي أو لوضع لوائح أو سياسات أو تدابري ترمي إىل ضمان إمكانية الوصول إىل خمتلف احملتوايت
الثقافية احمللية ،وتقدمي أجر عادل للمبدعّي ،وتعزيز الشفافية يف استخدام اخلوارزميات؛ وتعد كل هذه التدابري
وسائل فعالة لدعم نشر أشكال التعبري الثقايف يف أقاليم األطراف.
 ومكنت األدوات الرقمية بعض األطراف من إاتحة برجمة متنوعة من احملتوايت الثقافية جماانً أو بتكلفة منخفضة.فاختذت أرمينيا ،على سبيل املثال ،تدابري لرقمنة األفالم الروائية وأفالم الرسوم املتحركة واألفالم الواثئقية وصوهنا،
عامي  2018و،2019
استُهلت يف إطار برانمج "خدمات صون جمموعات السينما والصور واهلواتف" يف َ

وُوضعت برامج مماثلة لتعزيز السينما الوطنية وتروجيها يف أملانيا وكندا وليتوانيا ومجهورية كوراي .واستهلت عدة

أطراف ،منها مصر والنرويج وقطر وسلوفاكيا ،مشاريع كبرية لرقمنة مكتباهتا الوطنية ،وهو ما أسفر عن آاثر
إجيابية يف االنتفاع ابحملتوايت الثقافية احمللية ويف القدرة عل اكتشافها بلغات متعددة.
 -وأنشأت أطراف أخرى بواابت رقمية لتسهيل الوصول إىل املعلومات أو خمتلف احملتوايت الثقافية .فأنشأت

النمسا ،على سبيل املثال ،بوابة حبث عن املوارد الرقمية للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات تُسمى
" "Kulturpoolوتوفر حمطة مركزية للوصول إىل مجيع املوارد والفهارس الرقمية للمؤسسات الثقافية النمساوية
املتاحة لعامة الناس؛ ونُ ِّفذت مبادرات مماثلة أو ما زالت قيد اإلعداد يف أذربيجان (منصة "أذربيجان اإلبداعية")
وسلوفاكيا (منصة  )Slovakianaوترينيداد وتوابغو (السجل الوطين للفنانّي واملهنيّي العاملّي يف جمال

الثقافة) وتركيا (منصة "نظام معلومات املسرح الرقمي").

 وأبلغت عدة أطراف عن تقدميها دعماً مالياً و/أو عينياً إىل املنشآت الصغرية احلجم واملتوسطة احلجم وأصحاباملشاريع العاملّي يف قطاعات الثقافة واإلبداع الرقميّي .وسعياً إىل تسهيل توزيع األعمال عرب اإلنرتنت والتشجيع

على تنويع احملتوايت املتاحة ،خصصت الوزارة االحتادية للفنون والثقافة واخلدمة املدنية والرايضة يف النمسا 1.1

مليون يورو لتعزيز املشاريع الرقمية يف عام  ،2020وقدَّمت إعاانت ملعارض الفن املعاصر ودور النشر لتمكينها
من تطوير قنوات االتصال واإلعالم والتوزيع اخلاصة هبا عرب اإلنرتنت على نسق متاجر عرب اإلنرتنت مثالً .وأما

أملانيا ،فاستهلت برانمج " ،)2020( "KULTUR.GEMEINSCHAFTENوهو عبارة عن برانمج متويل

مشرتك بّي مفوضية احلكومة االحتادية للثقافة واإلعالم ومؤسسة " "Kulturstiftung der Länderإلنتاج
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احملتوايت الرقمية يف املؤسسات الثقافية ،يف حّي وضعت مجعية تنمية املنشآت الثقافية ( )SODECيف كيبيك

(كندا) برانمج "مساندة املبادرات االبتكارية" الذي يرمي إىل دعم املشاريع االسرتاتيجية لالبتكار التكنولوجي

والرقمي أو تطوير األعمال من أجل متكّي املنشآت من مواجهة التحدايت اليت تطرحها عادات االستهالك
اجلديدة واالستفادة من اإلمكانيات اليت تتيحها أدوات اإلبداع والتوزيع اجلديدة.
 -وأجرت بعض األطراف دراسات حمددة لقياس أتثري البيئة الرقمية يف قطاعات فرعية معينة من قطاع الثقافة،

مثل وزارة الرتاث يف كندا اليت أجرت دراسة عن التأثري االقتصادي ملنصات البث املستمر للموسيقى يف مبدعي
احملتوايت الكنديّيِّ ،
تقدم حتليالً أولياً للبياانت الرقمية ومعلومات وصفية عن التأثري االقتصادي للبث املستمر
للموسيقى يف كندا.

املخرج  :3إبرام اتفاقات دولية تعزز التبادل املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية وتعزز املساواة بّي البلدان يف البيئة الرقمية
 املخرج الثالث من خريطة الطريق املفتوحة هو املخرج الذي أبلغت األطراف عن حتقيق أقل قدر من التقدمالعملي فيه ،وهو ما يشري إىل أهنا واجهت صعوابت كبرية يف تعزيز التداول املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية يف
البيئة الرقمية .ويتجلى النقص يف اإلبالغ عن املعلومات بوجه خاص فيما يتعلق بتقييم البنود الواردة يف االتفاقات
التجارية اليت تؤثر يف القطاع الثقايف واإلبداعي يف البيئة الرقمية ،والتفاوض على البنود اخلاصة ابلثقافة يف اتفاقات
التجارة واالستثمار املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية واملنتجات الرقمية.6
 -ومع ذلك ،أبلغت كندا عن إعداد دراسات دولية مقارنة بشأن فرض الضرائب على اخلدمات الرقمية ابلتعاون

مع االحتاد األورويب ،وسنغافورة ،وجمموعة الدول السبع ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وفرنسا.
وقد تتبع هذه اإلجراءات األوىل دراسات تركز بصورة حمددة على أتثري اتفاقات التجارة احلرة يف تنوع السلع
واخلدمات الثقافية الرقمية يف مجيع أحناء العامل .وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل اتفاق التجارة احلرة بّي الوالايت
املتحدة وكندا واملكسيك ،الذي دخل حيز النفاذ يف متوز/يوليو  ،2020والذي تفاوضت كندا يف إطاره على
إدراج استثناء عام للصناعات الثقافية ينطبق أفقياً على كل أبواب االتفاق ،ومنها الباب اخلاص ابلتجارة الرقمية،
حبيث حتمي كندا حقها السيادي يف اعتماد تدابري حلماية تنوع أشكال التعبري الثقايف املادية والرقمية وتعزيزها.

املخرج  :4تعزيز الثقافة واملهارات واملعارف الرقمية
 أنشأت عدة أطراف صناديق ومبادرات خمصصة لتعزيز املهارات واملعارف الرقمية ،سواء يف القطاع الثقايف بوجهعام أو يف قطاعات إبداعية حمددة (املوسيقى والسينما واألدب بوجه خاص) .فتقوم املؤسسة الثقافية االحتادية

األملانية ،على سبيل املثال ،بتنفيذ مشروع "الثقافة الرقمية" ( )2024-2018الذي يرمي إىل متكّي
املؤسسات الثقافية من االستفادة استفادةً كاملةً من الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا الرقمية والتصدي للتحدايت

6

انظر أيضاً الوثيقة .DCE/21/8.CP/11
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املرتبطة هبا .ويشجع "صندوق االسرتاتيجية الرقمية" التابع للمجلس الكندي للفنون على األخذ بنهج شامل
ميكن الفنانّي واجملموعات واملنظمات الفنية من فهم العامل الرقمي وتقييمه واملشاركة فيه ومواكبة التغريات الثقافية

واالجتماعية النامجة عنه .واستهلت وزارة الثقافة والرايضة والسياحة يف مجهورية كوراي مشروع تدريب على
التكنولوجيا الرقمية لفائدة اخلرباء يف جمال الثقافة ،بغية تلبية الطلب املتزايد على املواهب اإلبداعية واملب ِّ
تكرة
الناجم عن التداخل بّي التقنيات املتقدمة وقطاعي الفنون والثقافة .ويُعد هذا املشروع ،الذي يرمي إىل تدريب
املبدعّي ومطوري الوسائل التكنولوجية الرائدة املتعلقة ابإلبداع ،مثرة تعاون وثيق بّي معاهد البحوث والشركات
الكورية واملبدعّي الكوريّي.
 -وأبلغت األطراف أيضاً عن تشكيلة كبرية من املبادرات اليت تتمحور حول التعليم يف جمال الثقافة الرقمية والتعليم

يف جمال الوسائل الرقمية .فرتمي "املعسكرات الثقافية والتقنية" التابعة لوزارة الثقافة يف ترينيداد وتوابغو ،على

ومول جملس ليتوانيا للثقافة
سبيل املثال ،إىل تعزيز املعارف واملهارات الثقافية وحتسينها ،وباصة لدى الشبابَّ .

عامي  2014و ،2018برانمج "التعليم يف جمال الثقافة :تعزيز وسائل اإلعالم ومشروعات
جزئياً ،بّي َ
الدراية اإلعالمية" ،الذي يرمي إىل تنمية قدرة عامة الناس على استخدام احملتوايت املقدمة عرب وسائل اإلعالم
التقليدية ووسائل اإلعالم الرقمية/وسائل التواصل االجتماعي اجلديدة ،وتقييمها وحتليلها بصورة نقدية.

 وأقيم يف إطار اخلطة الرقمية للثقافة يف املكسيك تعاون بّي مركز الثقافة الرقمية واملديرية العامة لتكنولوجيااملعلومات واالتصاالت التابعة لوزارة الثقافة من أجل تنسيق اجلهود القطاعية يف جمال استخدام واستغالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية توسيع نطاق كل التدابري والربامج اليت تنفذها املؤسسات الثقافية
املكسيكية وتعزيز فعاليتها .ومتثلت املرحلة األوىل من هذا املشروع يف إجراء مسح للتطورات التكنولوجية اليت
حصلت يف الوزارة ولدى األشخاص املعنيّي ،سواءً املسؤولّي عن الربامج أو أعضاء أفرقة تصميم املنصات
وتطويرها ،من أجل وضع قائمة جرد للمشاريع اليت تقع بطريقة أو أبخرى يف نطاق املنظومة الرقمية لوزارة
الثقافة .فقد رأت املكسيك يف حتديد اجملاالت املناسبة يف وزارة الثقافة يف جمال التطورات الرقمية إجراءً أولياً
أساسياً لوضع اسرتاتيجية مستنرية لالستفادة من األدوات والشراكات والقدرات والتكنولوجيات املتاحة هلا يف
املشاريع الرقمية لكل اهليئات العاملة حتت رعاية الوزارة.
 و ُاختذت مبادرات أخرى لتعزيز القدرات الرقمية يف جماالت حمددة .فقامت األكادميية الرتكية للملكية الفكرية،على سبيل املثال ،إبعداد وتقدمي تشكيلة كبرية من الدورات التدريبية بشأن محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية
موجهة باص ٍة إىل موظفي اخلدمة املدنية ،ومنهم القضاة واملدعون العامون واحملامون.

 وأخرياً ،أجرت العديد من األطراف تقييماً للثغرات احملددة يف املهارات الرقمية يف القطاع الثقايف واإلبداعي منخالل عقد مشاورات متعددة األطراف ،شارك فيها فنانون ومهنيون يعملون يف جمال الثقافة وشركات خاصة
ومنظمات اجملتمع املدين.
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املخرج  :5تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف البيئة الرقمية
 دفع الطابع الشامل للمخرج اخلامس خلريطة الطريق املفتوحة العديد من األطراف إىل دمج هذا املخرج يف سائراملخرجات.
 واختذت عدة أطراف إجراءات ملكافحة التحرش اإللكرتوين والتصيد واهلجوم املستهدف عرب اإلنرتنت .فأنشأتوزارة االتصاالت والثقافة يف مدغشقر ،على سبيل املثال ،وحدة خمصصة تتمثل مهمتها يف مكافحة اجلرائم

السيربنية ،وضمان االستخدام املسؤول لشبكات التواصل االجتماعي ،والدفاع عن ضحااي التحرش اإللكرتوين.
 وأبلغت عدة أطراف أيضاً عن تدابري لتمكّي النساء والفتيات يف البيئة الرقمية من خالل ضمان مشاركتهنالفعالة وتكافؤ فرصهن يف قطاع الثقافة واإلبداع الرقمي .فأنشأت وزارة الرتبية والتعليم يف ترينيداد وتوابغو،

على سبيل املثال ،مشروعاً لتعزيز مشاركة الفتيات والنساء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ووضع صندوق

اإلعالم الكندي ،وهو أكرب صندوق يدعم إنتاج احملتوى التلفزيوين والرقمي يف البلد ،معايري اختيار تعطي

األولوية لألفرقة اليت تشغل فيها النساء  ٪40من املناصب على األقل ،وهو ما يضمن حصوهلن على فرص
التوجيه والتمويل التدريب.

اثلثاً  -الصعوابت الرئيسية اليت واجهتها األطراف
 -11شددت معظم األطراف اليت شرعت يف وضع خريطة طريق وطنية على صعوبة تلك العملية .وتتفاقم الصعوابت اليت
تواجهها األطراف ،واليت تكون عاد ًة أكرب يف البلدان النامية ،بفعل االفتقار إىل اخلربات واملهارات يف جمال وضع
السياسات واألنظمة الفعالة يف البيئة الرقمية ،وضعف اهلياكل املؤسسية املخصصة أو غياهبا ،والقدرة احملدودة على
تقييم ورصد أثر السياسات والتدابري املتعلقة ابجملال الرقمي يف القطاع الثقايف واإلبداعي.
 -12وميثل االفتقار إىل املهارات البشرية واملؤسسية الالزمة لتكييف خريطة الطريق املفتوحة مع الظروف الوطنية ورسم
تفاصيلها عرب حتديد سلسلة إجراءات ذات أولوية إحدى العقبات الرئيسية أمام وضع تشريعات وتدابري واسرتاتيجيات
لتنفيذ االتفاقية بفعالية يف البيئة الرقمية .وغالباً ما تتزامن أوجه القصور هذه مع صعوابت يف حشد اجلهات املعنية
الستهالل عملية تشاركية قائمة على التعاون بّي الوزارات واحلوار مع اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
 -13ويواجه مجيع األطراف صعوبة رئيسية تتمثل يف االفتقار للبياانت عن قطاعي الثقافة واإلبداع يف البيئة الرقمية .إذ
يعد مجع البياانت الكمية والنوعية وحتليلها ضروريّي لوضع سياسات عامة مستنرية بشأن البيئة الرقمية ،ولكن غالباً
ما حيول عدم توافر البياانت ،اليت حيتكرها عدد صغري من املنصات الرقمية املتعددة اجلنسيات ،دون مجع هذه
البياانت وحتليلها .وتفتقر األطراف إىل الوسائل الالزمة للتعاون مع تلك املنصات اإللكرتونية الكبرية من أجل تعزيز
الشفافية فيما خيص استخدام البياانت واخلوارزميات.
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 -14وكشف حتليل التقارير املرحلية وخرائط الطريق الوطنية اليت قدمتها األطراف عن صعوبة كبرية أخرى يف حتقيق التداول
املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية .إذ مل تُبلغ األطراف عن أي مثال التفاق بشأن اإلنتاج املشرتك
والتوزيع املشرتك أثر يف توزيع السلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية .وتشري مسامهات األطراف إىل أن العديد
من الصعوابت ال تزال تعرتض التفاوض على البنود اخلاصة ابلثقافة يف اتفاقات التجارة واالستثمار املتعلقة ابلتجارة
اإللكرتونية واملنتجات الرقمية ،وإىل عدم وجود تقييم منهجي ألثر تلك االتفاقات التجارية يف تداول السلع واخلدمات
الثقافية الرقمية.
رابعاً  -اإلجراءات املقبلة
 -15كانت األطراف تؤمن يف عام  2017بضرورة اعتماد مبادئ توجيهية تنفيذية لضمان حتقيق أهداف االتفاقية يف
البيئة الرقمية أيضاً ،وقد اشتدت هذه الضرورة يف عام  2020مع تسارع التحول الرقمي للقطاع الثقايف واإلبداعي
بفعل األزمة النامجة عن جائحة كوفيد .19-ويف هذا الصدد ،ال تزال خريطة الطريق املفتوحة اليت اعتمدها مؤمتر
األطراف يف دورته السابعة متثل عُدة أنشطة مناسبة لتسرتشد هبا األطراف يف وضع جمموعة من التدابري وفقاً
الحتياجاهتا ومواردها املتاحة .وجيدر التذكري أبن الرقمنة ليست حالً مناسباً للجميع .فلم يكن يف أواخر عام
 2019اتصال بشبكة اإلنرتنت لدى أكثر من  ٪45من سكان العامل .7وحتد هذه الفجوة الرقمية من حق
احملرومّي من االتصال بشبكة اإلنرتنت يف املشاركة يف احلياة الثقافية .ويُعد دعم التحول الرقمي أيضاً من اإلجراءات
اليت حث املتحدثون يف حوارات حركة "صمود الفن" يف خمتلف أحناء العامل احلكومات على اختاذها ،وال سيما من
أجل حتسّي البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدمي الدعم احلكومي لالتصال ابإلنرتنت.8
 -16وتعزز ندرة املعلومات اليت تتبادهلا األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،فضالً عن أوجه عدم املساواة
القائمة بّي األطراف اليت تفاقمت من جراء أزمة كوفيد ،19-أمهية وجدوى برانمج املساعدة الذي أعدته األمانة
وأحاطت اللجنة به علماً يف دورهتا الرابعة عشرة (القرار  .)14. IGC 14بيد أنه جيب التذكري أبن تنفيذ هذا الربانمج
يعتمد كلياً على املسامهات الطوعية ،اليت مل ِّ
يقدمها أو تعهد بتقدميها أي طرف حىت اآلن .ومع ذلك ،ستُستهل
مبادرة جديدة يف عام  2021بعنوان "خمترب اإلبداع الرقمي" يف إطار الصندوق االستئماين املشرتك بّي اليونسكو
ومجهورية كوراي ،من أجل تعزيز املهارات الرقمية يف القطاع الثقايف واإلبداعي يف بلدان جنوب شرق آسيا وآسيا
الوسطى وأورواب الشرقية.

7
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ابت زهاء  4.1مليارات نسمة متصلّي ابإلنرتنت ،ولكن استخدام النساء لإلنرتنت يسجل اخنفاضاً يف البلدان النامية .انظر تقرير االحتاد الدويل
لالتصاالت عرب املوقع اإللكرتوين التايل.https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2019-PR19.aspx :
لالطالع على املزيد من التفاصيل عن توصيات حركة "صمود الفن" ،انظر الوثيقة .DCE/21/8.CP/INF.8
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 -17وتستطيع األمانة مواصلة مجع األمثلة على املمارسات اجليدة واملعلومات عن التقدم الذي أحرزته األطراف يف وضع
خرائط الطريق الوطنية ورصدها عن كثب .ولكن ،نظراً إىل انعدام آلية واضحة هلذا الغرض وإىل عبء تقدمي التقارير
الواقع على األطراف ،قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة األطراف إىل استخدام آلية الرصد اخلاصة ابالتفاقية ،أي
التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام ،لإلبالغ عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،بسبل تشمل
ِّ
عامي
وضع خريطة طريق وطنية .وأظهر فعالً التحليل األويل للتقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام اليت قُدمت يف َ
 2019و 2020أن عدداً قليالً من األطراف قد استخدم هذه اآللية لتقدمي معلومات عن هذا املوضوع .ولذلك،
قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يطلب من األمانة اإلشارة إىل هذا املطلب بصورة أوضح يف استمارات التقارير
الدورية لفرتات األربعة أعوام من أجل تفادي االزدواجية يف جهود اإلبالغ.
 -18وقد ِّ
ميكن حتسّي استخدام التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام األمانة من إدماج السياسات والتدابري اليت تتخذها
األطراف لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية إدماجاً أفضل يف منصة رصد السياسات .9فتصبح منصة رصد السياسات
أداة لرصد التدابري اليت وضعتها األطراف وتقييمها ،وكذلك لتحديد املمارسات اجليدة أو املمارسات املبتكرة اليت
ميكن أن تكون مصدر إهلام لألطراف.
 -19وإذ أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة والسبعّي عام  2021سنةً دوليةً لالقتصاد اإلبداعي من
أجل التنمية املستدامة ،10فقد سلمت "ابحلاجة إىل تعظيم الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يوفرها
االقتصاد اإلبداعي من خالل هتيئة بيئة مواتية للنهوض ابالقتصاد اإلبداعي ،مثل تطوير التكنولوجيا الرقمية،
واالقتصاد املبتكر والرقمي ،والتجارة اإللكرتونية ،وبناء اهلياكل األساسية الرقمية ذات الصلة واالتصال اإللكرتوين
من أجل دعم التنمية املستدامة ،وزايدة استثمارات القطاعّي العام واخلاص يف الصناعات اإلبداعية ووضع األطر
القانونية ذات الصلة" .ومن َمث ،أاتحت فرصة مناسبة لألطراف من أجل حتديد األولوايت اليت ستتمحور حوهلا
خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا من وجهة نظر حتقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع يف جمتمعاهتا .وقد ترغب
األطراف ،يف هذا السياق ،يف مراعاة أحكام توصية اليونسكو بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي ،11اليت سينظر
املؤمتر العام يف مشروعها إابن دورته احلادية واألربعّي املزمع عقدها يف خريف عام .2021
 -20ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل:

9
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ميكن االطالع على منصة رصد السياسات على العنوان التايل.https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform :
انظر القرار  A/C.2/74/L.16/Rev.1املتاح على العنوان التايل.https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.16/Rev.1 :
املشروع األويل متاح عرب املوقع اإللكرتوين التايل.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_ara :
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مشروع القرار

8.CP 10

إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقتّي  DCE/21/8.CP/10و،DCE/21/8.CP/INF.10
 - 2وإذ ِّ
يذكر ابلقرارات  7.CP 12و 7.CP 13و 13.IGC 7و،14.IGC 14
 - 3ويقر ابلصعوابت املتزايدة اليت تطرحها األزمة النامجة عن جائحة كوفيد 19-أمام محاية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية،
 - 4حييط علماً برائط الطريق الوطنية اليت أرسلتها األطراف واليت ترد يف الوثيقة  ،DCE/21/8.CP/INF.10فضالً
عن اجلهود اليت بذلتها األطراف من أجل وضع خرائط الطريق هذه؛
 - 5ويشكر جزيل الشكر األطراف الثالثة اليت أرسلت خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا إىل األمانة؛
 - 6ويدعو األطراف العديدة اليت مل تستهل وضع خرائط الطريق الوطنية بعد إىل الشروع يف ذلك بغية تنفيذ
االتفاقية يف البيئة الرقمية وفقاً الحتياجاهتا ومواردها املتاحة؛
 - 7ويدعو أيضاً األطراف إىل إدراج معلومات عن خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا والتقدم احملرز والصعوابت
اليت اعرتضت وضع خرائط الطريق هذه و/أو تنفيذها يف تقاريرها الدورية لفرتات األربعة أعوام؛
 - 8ويطلب من األمانة موافاته ،يف دورته التاسعة ،بتقرير مرحلي عن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية استناداً إىل
مجلة أمور منها حتليل هادف للتقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام اليت ستُقدَّم يف عامَي  2020و2022؛
 - 9وحيث بشدة األطراف على تقدمي مسامهات طوعية خمصصة لربانمج املساعدة يف تنفيذ االتفاقية يف البيئة
الرقمية الذي وضعته األمانة.

