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األصل :إجنليزي

مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف

الدورة العادية الثامنة
دورة عرب اإلنرتنت

 4-1حزيران/يونيو 2021

البند  13من جدول األعمال املؤقت :األنشطة املقبلة للجنة ()2023-2022

عمالً ابملادة  3-23من االتفاقية ،تتضمن هذه الوثيقة اقرتاحاً
بشأن األنشطة املقبلة للجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف للفرتة .2023-2022
القرار املطلوب :الفقرة 29
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 - 1عمالً ابلفقرة  3من املادة  23من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي ابسم
"االتفاقية") ،تعمل اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي ابسم
"اللجنة") "حتت سلطة مؤمتر األطراف ووفقاً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه" .ومتاشياً مع مهام اللجنة الوارد بياهنا
يف املادة  6-23من االتفاقية ،توجز هذه الوثيقة التوجيهات االسرتاتيجية اليت ينبغي أن تستند إليها خطة عمل
اللجنة للفرتة  .2023-2022ويُقدَّم إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف حزيران/يونيو  ،2023وفقاً للمادة
 1-45من النظام الداخلي للجنة ،تقرير كامل عن تفعيل وتنفيذ األولوايت اليت وافق عليها مؤمتر األطراف،
والتحدايت اليت ووجهت واحللول اليت مت التوصل إليها للتغلب على تلك التحدايت.
 - 2ولدى وضع قائمة األولوايت االسرتاتيجية اليت ستسرتشد هبا اللجنة يف عملها خالل السنتني القادمتني ،يُدعى مؤمتر
األطراف إىل أن أيخذ يف االعتبار األطر االسرتاتيجية

-

التالية:

مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل (41م )4/ومشروع الربانمج وامليزانية (41م ،)5/وال سيما مصفوفة
النتائج ملشروع الربانمج وامليزانية لفرتة العامني األوىل ،2023-2022 :إىل جانب مؤشرات األداء واألهداف
خرج " 5.CLT 5تعزيز قدرات الدول األعضاء واجملتمع املدين من أجل محاية تنوع أشكال التعبري
املقرتحة ُ
للم َ
الثقايف والنهوض به عن طريق صناعات ثقافية وإبداعية دينامية وشاملة للجميع"؛

-

األولويتان العام تان للمنظمة (أفريقيا واملساواة بني اجلنسني) وكذلك فئاهتا ذات األولوية (الدول اجلزرية الصغرية
النامية ،والشباب ،والسكان األصليون) وخطط عملها املستقبلية ذات الصلة؛

-

خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  ،2030وأهدافها األكثر صلة وغاايهتا احملددة وفقاً ألوجه التطابق اليت

-

األطر الدولية األخرى ذات صلة من قبيل خطة االحتاد األفريقي لعام " :2063أفريقيا اليت نصبو إليها"؛

-

األهداف األربعة الشاملة إلطار رصد االتفاقية القائم على النتائج ،ونتائجها املتوقعة ،و 11جماالً للرصد،

-

التوصيات املائة الصادرة عن حركة صمود الفن  ResiliArtالرائدة يف اليونسكو ،واليت حشدت أصحاب املصلحة

مت إبرازها يف إطار الرصد اخلاص ابالتفاقية؛ وال سيما يف سياق عقد األمم املتحدة للعمل ()2030-2020؛

و 33مؤشراً أساسياً:

يف مجيع أحناء العامل (.)DCE/21/8.CP/INF.8
 - 3ويُدعى مؤمتر األطراف أيضاً إىل أن أيخذ يف االعتبار اآلاثر البعيدة املدى اليت ترتتب على جائحة كوفيد 19-يف
القطاعات الثقافية واإلبداعية يف مجيع أحناء العامل عند حتديد قائمة اجملاالت ذات األولوية لفرتة السنتني املقبلة .ومنذ
بداية هذه األزمة العاملية ،ما فتئت املؤسسات واملرافق الثقافية ختسر مبالغ تقدر ابملاليني من اإليرادات والتمويل كل
يوم ،وحيتمل أن يغلق العديد منها أبوابه إغالقاً دائماً ،مما يقضي على عقود من املكاسب يف النمو االقتصادي
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ويقوض فرص العمل يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء .ففي مجيع أحناء العامل ،يعاين الفنانون
الذي يعمل معظمهم فعالً بدوام جزئي ،أو بصورة غري نظامية أو بعقود غري مستقرة ،األ ََمَّرين يف سبيل تلبية
احتياجاهتم وقد يضطرون إىل النظر يف مزاولة وظائف بديلة .ويف الوقت الذي ينعتق فيه العامل من هذه األزمة ،يواجه
احتمال فقدان جيل كامل من األصوات الفنية إذا مل يتخذ صانعو القرار إجراءات جريئة وملموسة لدعم القطاعات
الثقافية واإلبداعية .وسيلزم إدماج الثقافة يف خطط اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي إذا أريد لألطراف أن تتجنب
تدهوراً طويل األمد يف ثروة القطاع الثقايف وتنوعه جبميع مظاهره.
 - 4واألطراف يف اتفاقية عام  ،2005بوصفها اجلهة الوصية على الوثيقة التقنينية الرئيسية لليونسكو يف جمال اإلبداع،
مدعوة إىل تسخري القدرات الفكرية واإلبداعية هلذا القطاع إلعادة تصور عامل أكثر مشوالً وعدالً وسالماً يف مرحلة
ما بعد اجلائحة .وستكون الثقافة عنصراً أساسياً يف دعم اإلدماج االجتماعي ،والتغلب على أوجه عدم املساواة،
والنهوض ابملشاركة ،وتعزيز احرتام الذات ،مبا يف ذلك من خالل توفري العمل املربح للشباب والنساء .وستؤدي
الثقافة أيضاً دوراً أساسياً يف ضمان الوصول إىل املعلومات ،وتشجيع احلوار بني الثقافات ،والدعوة إىل القيم اإلنسانية
املشرتكة ،من قبيل املساواة والعدالة للجميع.
 - 5ويف هذا السياق ،وامتثاالً لألهداف ومؤشرات األداء والنتائج املنشودة املدرجة يف الفقرة  3أعاله ،فإن املبادئ
التوجيهية اليت ميكن أن توجه صياغة خطة عمل اللجنة هي:
أولا  -دعم احلوكمة الرشيدة لالتفاقية وتوسيع نطاق أصحاب املصلحة املشاركني يف حوكمتها على الصعيد الدويل وتنويعهم
 - 6على مدى السنتني القادمتني ،سيظل استمرار احلوكمة الرشيدة لالتفاقية أولوية رئيسية لضمان تنفيذها ورصدها
بفعالية يف مجيع أحناء العامل .واللجنة مدعوة إىل ترمجة األولوايت اليت حددها مؤمتر األطراف يف هذه الوثيقة إىل خطة
عمل واقعية تتضمن بنوداً عملية واضحة ،وتعرض يف دورهتا اخلامسة عشرة ،كما أهنا مدعوة إىل اعتماد قرارات
اسرتاتيجية ،مبا يف ذلك التعهد ،من أجل أهداف التنمية املستدامة ،ابلتزامات ميكن تنفيذها يف حدود املوارد البشرية
واملالية لألمانة.
 - 7وسيكون تعزيز أهداف االتفاقية والتصديق العاملي عليها عامالً رئيسياً يف النهوض بتطوير نظم مستدامة للحوكمة
من أجل الثقافة يف مجيع أحناء العامل .وسيكون من الضروري مواصلة حوار فعلي مع الدول األعضاء يف اليونسكو
غري األطراف يف االتفاقية ،وال سيما من خالل املشاريع املدعومة ابلتربعات ،والتوعية أبمهية هذه الوثيقة كإطار
تستلهم منه وتسرتشد به يف دعمها للقطاع الثقايف واإلبداعي داخل أقاليمها وخارجها ،ودعوهتا إىل االنضمام إىل
احلركة العاملية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف .وسيلزم اتباع هنج شامل يقوم على نشر املعلومات عن
االتفاقية يف احملافل الدولية ،وتنظيم أنشطة ومناسبات موجهة إلقامة شبكات مع اجملتمع املدين واحلكومات على
حد سواء ،ووضع أدوات للتوعية والدعوة أو حتديث أو ترمجة ما هو موجود منها ،وذلك للتواصل بشأن أمهية وفوائد
التصديق ،ال سيما يف سياق تنشيط القطاعات الثقافية واإلبداعية اليت تضررت بشدة من جائحة كوفيد.19-
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 - 8وستكون املشاركة املستمرة للمجتمع املدين يف تنفيذ التفاقية وأعمال هيئاهتا اإلدارية أساسية أيضاً لضمان
احلوكمة السليمة لالتفاقية .وابإلضافة إىل املسامهة يف حتقيق قدر أكرب من الشفافية واملساءلة يف جمال احلوكمة ،يقدم
اجملتمع املدين أيضاً منظورات وهنوجاً جديدة لصياغة السياسات الثقافية ،ولتطوير عمليات أو ممارسات أو برامج
ثقافية مبتكرة ،كما يتضح مما يزيد على  500إجراء بقيادة اجملتمع املدين أبلغت عنها يف عام  2020األطراف
يف التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات ( )DCE/21/8.CP/9والتوصيات املائة الناجتة عن حركة "صمود الفن"
( .) DCE/21/8.CP/INF.8( )ResiliArtوستكون ملنظور ومسامهات منظمات اجملتمع املدين اليت تدعم بشكل
مباشر أعمال الفنانني واجملتمعات الثقافية قيمة ابلغة على مدى السنتني املقبلتني يف وضع خطط شاملة وفعالة
إلنعاش القطاع اإلبداعي بعد اجلائحة.
 - 9وقد ترغب اللجنة يف متابعة ما بدأته من عملية تفكري يف دورهتا الرابعة عشرة من أجل توضيح طرائق تعاوهنا مع
اجملتمع املدين ،وفقاً للنظام الداخلي ،وأحكام االتفاقية ومبادئها التوجيهية التنفيذية ،هبدف االستفادة من التعاون
القائم وتوظيف مسامهة اجملتمع املدين يف أعماهلا على أحسن وجه .وقد سبق للجنة أن الحظت أن إضفاء الطابع
الرمسي على مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال هيئات إدارة االتفاقية ميكن أن يوفر هلا رؤية أفضل عن حماوريها وجماالت
خربهتم ،وأن ميكن اللجنة ،عند االقتضاء ،من أن تكون يف وضع أفضل للتشاور مع اجملتمع املدين بشأن مسائل
حمددة ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  7-23من االتفاقية .وميكن أن تتم هذه العملية من خالل حتسني
إعمال املبادئ التوجيهية لتنفيذ التفاقية فيما يتصل ابملادة  ،11املتعلقة "بدور اجملتمع املدين ومشاركته" ،وتقدمي
إرشادات إضافية بشأن الطرائق احملددة هل ذا التعاون من خالل قرارات اللجنة .وقد ترغب اللجنة ،على وجه التحديد،
يف أن تعرض ابل تفصيل اآلليات احملددة اليت تود وضعها إلعداد تقارير أنشطة اجملتمع املدين اليت ترغب يف النظر فيها
يف دوراهتا السنوية.
 -10ونظراً إلعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة  2021السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية
املستدامة ، 1أعربت اللجنة عن رغبتها يف تعزيز التعاون مع املشروعات الثقافية واإلبداعية املتناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة يف تنفيذ االتفاقية (القرار  .)14.IGC 16فتنمية املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة هدف من
أهداف التعاون من أجل التنمية اليت تشجعها االتفاقية ،يف مادهتا  ،14للعمل على ظهور قطاع ثقايف دينامي.
وهكذا ،قد يرغب مؤمتر األطراف يف تشجيع اللجنة على استكشاف إمكانية إنشاء آلية للتشاور املنتظم داخل
اللجنة مع هذه املشاريع ،على أساس دراسة جدوى تعدها األمانة مراعية املوارد املتاحة هلا.
اثني ا  -رصد تنفيذ التفاقية وأثرها ،مبا يف ذلك مسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -11توافق الدول األطراف ،بتصديقها على االتفاقية ،على تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة جبميع البياانت واإلحصاءات
اخلاصة بتنوع أشكال التعبري الثقايف وأبفضل املمارسات الرامية إىل محايتها وتعزيزها .وتوافق أيضاً على تبادل
املعلومات املتعلقة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف إقليمها وعلى الصعيد الدويل ،وال سيما من خالل
تقاريرها الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات عن تنفيذ االتفاقية.
1

انظر القرار  198/74يف .https://undocs.org/ar/A/RES/74/198
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 -12وعمالً ابملادتني  9و  19من االتفاقية واملبادئ التوجيهية لتنفيذ كل منهما ،قد ترغب اللجنة يف االستفادة من
اجلهود اليت بذلت يف السنوات األخرية لرصد تنفيذ االتفاقية على نطاق العامل بطريقة منظمة ومنهجية .وقد ختتار
دعم أنشطة الرصد والتقييم لتحديد األثر العاملي لالتفاقية ومسامهتها يف حتقيق أهداف خطة األمم املتحدة للتنمية
املستدامة لعام  ، 2030وذلك ابلنظر يف مجيع األدوات املتاحة هلا ،مبا يف ذلك التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف
كل أربع سنوات ،واالستقصاء اخلاص بتنفيذ توصية عام  1980بشأن أوضاع الفنان ،وخرائط الطريق الوطنية
لدى األطراف لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية.
 -13وتوفر كل آليات الرصد املنفصلة هذه معلومات قيمة عن حالة تنفيذ االتفاقية ،وتتيح يف الوقت ذاته فرصاً للتواصل
مع جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة وهتيئة جماالت للحوار مع منظمات اجملتمع املدين .وعلى هذا األساس،
قد ترغب اللجنة يف تشجيع إقامة قاعدة معارف موحدة وميسرة للسياسات الثقافية عن طريق مواصلة تطوير وإدماج
نظام إدارة املعارف يف االتفاقية .وإن مواصلة تطوير منصة رصد السياسات يف إطار التفاقية (املشار إليه فيما

يلي بـاسم "املنصة") ،لزايدة تسهيل استخدامها وإدراج املعلومات املستمدة من آليات الرصد خارج نطاق التقارير
الدورية اليت تقدمها األطراف كل أربع سنوات ،لن يؤدي فحسب إىل تعزيز التآزر بني خمتلف أدوات الرصد ذات
الصلة ،بل سيجعل من املنصة أيضاً واجهة بينية متعددة األوجه من شأهنا أن تشجع تبادل املعلومات ،وتعزز
الشفافية ،وحتفز على تبادل املعلومات عن املمارسات اجليدة.

 -14وميكن لنظام فعال إلدارة املعارف يُ ْستَ ْخ َد ُم يف تنظيم وعرض البياانت النوعية والكمية اليت يتم مجعها من خالل
عمليات الرصد هذه أن يفيد يف االسرتشاد به عند وضع السياسات الثقافية على الصعيدين الوطين ودون الوطين
وحيدد القضااي الشاملة اليت تتعني معاجلتها يف تنفيذ االتفاقية يف املستقبل .وهلذا الغرض ،قد ترغب اللجنة أيضاً يف
دعم إجراء حتليالت متعمقة للمعلومات واإلحصاءات واملمارسات اجليدة اليت يتم جتميعها من خالل آليات
الرصد املتاحة هلا .وميكن إنتاج املعارف ونشرها من خالل إصدار أوراق حبث ودراسات قطاعية وموجزات سياساتية
من أجل تعظيم إمكاانت االتفاقية كأداة للتوعية والدعوة.
اثلثا  -وضع وتنفيذ الربامج الدولية للتعاون واملساعدة ،مبا يف ذلك الصندوق الدويل للتنوع الثقايف
 -15توفر االتفاقية إطاراً اسرتاتيجياً لتطوير نظم إيكولوجية خالقة مستدامة وتسخري قوة الصناعات الثقافية واإلبداعية يف
مجيع أحناء العامل .وتكفل متكني الفنانني واملهنيني واملمارسني الثقافيني ومجيع املواطنني من القدرة على إبداع جمموعة
واسعة من السلع واخلدمات واألنشطة الثقافية وإنتاجها ونشرها والتمتع هبا .وتتوخى املاداتن  13و 14من االتفاقية
أن تسعى األطراف إىل إدماج الثقافة يف سياساهتا املتعلقة ابلتنمية املستدامة وأن تدعم التعاون من أجل التنمية
املستدامة واحلد من الفقر من أجل العمل على نشوء قطاع ثقايف دينامي .وتلتزم األطراف بتدعيم التعاون والتضامن
الدوليني بروح من الشراكة ،وخاصة من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
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الثقايف .وللجنة دور حاسم تؤديه يف هذه العملية من خالل ضمان التنفيذ الفعال ألنشطة الصندوق الدويل للتنوع
الثقايف ،وتقدمي الدعم للربامج الدولية األخرى للتعاون واملساعدة مبوجب االتفاقية.

الصندوق الدويل للتنوع الثقايف
 -16يسهم الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،بوصفه األداة املالية الرئيسية لالتفاقية ،يف تنفيذ االتفاقية من خالل متويل
املشاريع الرامية إىل إحداث تغيري هيكلي من خالل وضع أو مراجعة السياسات واالسرتاتيجيات اليت هلا أتثري مباشر
على إبداع أشكال تعبري ثقايف متنوعة وإنتاجها وتوزيعها واالنتفاع منها ،وكذلك من خالل تعزيز اهلياكل األساسية
املؤسسية اليت تعترب أدوات ضرورية لدعم الصناعات الثقافية القابلة لالستمرار على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
وتتمثل إحدى املهام األساسية للجنة يف البت يف أوجه استخدام موارد الصندوق ،وال سيما ابملوافقة على املشاريع
املقدمة للتمويل اليت أوصى هبا فريق اخلرباء التابع للصندوق ،واعتماد ميزانية الصندوق كل سنتني.
 -17ومع دخول الصندوق عقده الثاين ،تظل استدامته على املدى الطويل شاغالً أساسياً للهيئات اإلدارية لالتفاقية .واهلدف

الرئيسي لفرتة السنتني القادمة هو عكس االجتاه الذي لوحظ يف السنوات القليلة املاضية ،والذي متثل يف ركود أو نقصان
يف التربعات املقدمة إىل الصندوق ،وطفرة هائلة يف عدد طلبات التمويل اليت تلقاها الصندوق .ولذلك ينبغي أن تركز
فرتة السنتني املقبلة على تنفيذ اسرتاتيجية الصندوق جلمع األموال والتصال ( )2023-2021اليت اعتمدهتا
اللجنة يف دورهتا الرابعة عشرة (القرار  ،)14.IGC 11من أجل زايدة توضيح دور الصندوق كآلية دعم لتنفيذ االتفاقية
والنهوض بقدرته على متويل املشاريع اليت تؤدي إىل تغيري هيكلي يف القطاعني الثقايف واإلبداعي .ولن يتطلب تنفيذ
هذه االسرتاتيجية الدعوة وبناء العالقات مع املاحنني فحسب ،بل سيتطلب أيضاً حتسني التواصل على أساس
النتائج ،مع تسليط الضوء على الكيفية اليت حتقق هبا املشاريع املمولة من الصندوق الدويل نتائج دائمة .وينبغي أن
تراعي اللجنة ،لدى وضع ميزانية الصندوق الدويل للتنوع الثقايف املقبلة ،املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه

االسرتاتيجية.
 -18وينبغي أيضاً أن تقرتن اجلهود الرامية إىل رفع مستوى التربعات املقدمة إىل الصندوق إبجراءات ملموسة جلعل الصندوق
أكثر كفاءة .وقد طلب مؤمتر األطراف يف دورته األخرية إىل اللجنة أن تقوم ،عند االقتضاء ،مبراجعة املبادئ التوجيهية
التنفيذية املتعلقة ابستخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف وأن تقدم نتائجها إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف (القرار
 .)7.CP 14ويف دورهتا الثالثة عشرة ،اختارت اللجنة إجراء حتليل متعمق للمبادئ التوجيهية (القرار  ،)13.IGC 5bاليت
درستها يف دورهتا الرابعة عشرة ،قبل أن تقرر ضرورة املراجعة (القرار  ،)14.IGC 10ال سيما لتعكس تنفيذ التوصيات
الناجتة عن التقييم اخلارجي الثاين للصندوق يف عام  ،2017حيث أدت هذه اإلجراءات إىل إدخال حتسينات
على إجراءات طلبات الت مويل واختيار املشاريع ،وهي حتسينات ال ترد يف املبادئ التوجيهية احلالية .ولذلك فإن
اللجنة مدعوة إىل إعداد تعديل للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة ابملادة  18وتقدمي املبادئ التوجيهية املعدلة
إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة للموافقة عليها.
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الربامج الدولية األخرى للتعاون واملساعدة
 -19تسعى برامج تطوير القدرات واملساعدة التقنية يف إطار االتفاقية إىل مساعدة الدول على إنشاء عمليات ونظم
حوكمة مستنرية وشفافة وتشاركية من أجل الثقافة ترتجم أحكام االتفاقية إىل سياسات وتدابري ملموسة تدعم إبداع
خمتلف السلع واخلدمات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها وإاتحة سبل االنتفاع منها .وهذه الربامج ،املدعومة حصراً
بتربعات ،متكن األمانة من تقدمي أو تنسيق املساعدة التقنية أو املشورة السياساتية أو التعلم من األقران لبناء القدرات
البشرية واملؤسسية.
 -20وقد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة اللجنة إىل دعم وتعزيز تنفيذ برامج األمانة للتعاون واملساعدة على الصعيد
الدويل يف إطار اسرتاتيجية التفاقية العاملية لبناء القدرات ،اليت وسعت يف السنوات األخرية نطاق جماالت تدخلها
مبا يتجاوز الرصد التشاركي للسياسات ليشمل وضع وتنفيذ أطر تنظيمية يف جمال الصناعات الثقافية واإلبداعية،
ووضع أو حتديث التشريعات واألنظمة لتحسني أوضاع الفنان.
 -21وبصفة خاصة ،يف أعقاب القرار  7.CP 13والقرار  14.IGC 14الذي أحاطت فيه اللجنة علماً بربانمج املساعدة
الطويلة األجل لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية الذي وضعته األمانة ،قد يرغب مؤمتر األطراف يف تشجيع اللجنة
على تعبئة املوارد للدعوة إىل تفعيل املرحلة األوىل وتشجيع األطراف على تقدمي تربعات هلذا الربانمج .ومن خالل
مبادرات التعلم من األقران وتبادل املعلومات والدعوة ،ينبغي أن يقدم الربانمج دعماً قيماً لألطراف إلعمال املبادئ
التوجيهية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية من خالل وضع خرائط طريق وطنية متَُكِّنُها من وسائل االستجابة
الكافية للتغريات العميقة اليت أحدثها التحول الرقمي .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تدعم اللجنة إنتاج حمتوى
وأدوات ومنهجيات لبناء القدرات أو تسهم يف اكتساب خربات متخصصة يف االقتصاد اإلبداعي الرقمي عن طريق
تكليف جهات خارجية إبجراء دراسات أو حتليالت قطاعية.
 -22وبوجه أعم ،قد ترغب اللجنة أيضاً يف الرتويج للمواضيع الشاملة املتعلقة ابحلرية الفنية واملساواة بني اجلنسني بوصفهما
حجر الزاوية يف حقوق اإلنسان يف إطار مجيع برامج التعاون واملساعدة اليت تنص عليها االتفاقية .وميكن أن يشمل
هذا الدعم حتديد املزيد من أوجه التآزر بني االتفاقية وتوصية  1980بشأن أوضاع الفنان ومع األنشطة ذات
الصلة اليت جيريها قطاع االتصال واملعلومات وقسم املساواة بني اجلنسني.
رابع ا  -إيالء عناية خاصة لتنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية للبلدان النامية
 -23من األهداف األساسية لالتفاقية تشجيع احلوار بني الثقافات بغية ضمان تبادل ثقايف واسع ومتوازن يف العامل ملا فيه
ونشر لثقافة السالم .وميثل دعم التبادل الثقايف املتوازن وحراك الفنانني وغريهم من املهنيني
إقر ٌار لالحرتام بني الثقافات ٌ
العاملني يف جمال الثقافة أمراً ابلغ األمهية للحفاظ على عامل يزخر ابألفكار والقيم ووجهات النظر املتباينة ،وتعزيز
الصناعات الثقافية واإلبداعية النابضة ابحلياة.
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 -24ومن أجل تعزيز التبادل الثقايف الدينامي واملتوازن ،ال سيما بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ،قد ترغب
اللجنة يف أن ترصد عن كثب تنفيذ املادة  16املتعلقة ابملعاملة التفضيلية ابلتآزر الوثيق مع املادة  21املتعلقة
ابلتشاور والتنسيق على الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك عن طريق تشجيع وضع إجراءات وآليات تشاور أخرى هتدف
إىل تعزيز أهداف ومبادئ االتفاقية يف إطار متعدد األطراف ،ويف أطر إقليمية وثنائية .ونظراً للرقمنة املتسارعة لسلسلة
القيمة الثقافية ،قد تقرر اللجنة إيالء عناية خاصة ملراعاة (أو عدم مراعاة) السلع واخلدمات الثقافية يف اتفاقات
التجارة اإللكرتونية أو املفاوضات التجارية اليت تشمل سلعاً وخدمات رقمية.
 -25وقد ختتار اللجنة أيضاً دعم الربامج الرامية إىل تعزيز القدرات على تنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية من خالل األطر
املؤسسية والقانونية املالئمة اليت هلا بعد ثقايف أو بعد جتاري أو بعد جتاري وثقايف مشرتك ،مبا يف ذلك اتفاقات
التجارة اإللكرتونية .وميكن أن يشمل ذلك أنشطة البحث والتحليل ،من قبيل وضع قاعدة بياانت لدراسات حاالت
إفرادية متعلقة ابتفاقات التجارة/الثقافة أو نشر دراسات األثر ،أو تنفيذ املساعدة التقنية إما للدعوة إىل إيالء االعتبار
الكايف للسلع واخلدمات الثقافية يف هذه األطر ،أو ملواكبة وضع تدابري وبرامج تستفيد استفادة كاملة من األطر
القائمة ،حيثما تسمح شروطها بذلك.
خامسا  -تعزيز أهداف التفاقية وإقامة شراكات جديدة
 -26تدعو املادة -12ج من االتفاقية األطراف إىل تدعيم الشراكات مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والقطاع
اخلاص وفيما بني هذه الكياانت من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،يف حني تنص املادة 3-19
على أن تقوم اليونسكو إبنشاء بنك للبياانت املتعلقة مبختلف القطاعات واهليئات احلكومية واملؤسسات اخلاصة
واملنظمات اليت ال تستهدف الربح ،العاملة يف جمال أشكال التعبري الثقايف وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة.
وميكن هلاتني املادتني ،إن نفذات معاً بطريقة دينامية ،أن تولدا دعماً أوسع نطاقاً وموارد والتزاماً حول أهداف االتفاقية.
 -27ولذلك قد يرغب م ؤمتر األطراف يف دعوة اللجنة إىل العمل بشكل أوثق مع املنظمات واملؤسسات الثقافية امللتزمة
جبهد خاص يف تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من خالل إثبات إمكانية االنتفاع أبشكال التعبري الثقايف املتنوعة
من داخل أقاليمها ومن بلدان أخرى يف العامل ،مبا يتماشى مع املادة (7ب) من االتفاقية .ولعل هذا التوسيع يف
نطاق جهات التعامل املعنية ابالتفاقية والتواصل معها من شأنه أن يساعد على تقريب عمل هيئاهتا اإلدارية من
املبادرات اليت تسهم ابلفعل يف تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء العامل ،وميكنه ،ابإلضافة إىل ذلك ،أن يساعد يف تبليغ
أهداف االتفاقية والدعوة إىل حتقيقها.
 -28وبصفة عامة ،فإن الغرض من السعي إىل إقامة شراكات جديدة ،ال سيما مع املؤسسات الثقافية ،واملشاريع الثقافية
الصغرية واملتوسطة ،واملنظمات الدولية احلكومية ،هو تسخري مزاايها النسبية املختلفة ،وإجياد أوجه آتزر ،ووضع هنوج
وحلول مبتكرة .وميكن بذل جهود إضافية لتعزيز القدرة على االتصال والتواصل بني أصحاب املصلحة يف االتفاقية
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وتشجيع إنشاء شبكة للممارسني يف جماالت السياسة العامة احملددة يف إطار الرصد املتعلق ابالتفاقية .ولعل تنظيم
املؤمترات واالجتماعات ،واملناقشات املتخصصة وحلقات العمل ،والدورات التدريبية واإلعالمية املصممة خصيصاً
على هامش االجتماعات املنصوص عليها قانوانً ،سيعمل على بناء شراكات وشبكات جديدة وتيسري تبادل األفكار
بني األقران ،حىت يتأتى حتديد حلول مبتكرة ملواجهة التحدايت املشرتكة.

 -29ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار
مشروع القرار

التايل:

8.CP 13

إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة ،DCE/21/8.CP/13
 - 2وإذ يسلم ابلتحدايت اليت مل يسبق هلا مثيل واليت يواجهها القطاعان الثقايف واإلبداعي يف أعقاب جائحة
كوفيد ،19-وال سيما تفاقم هشاشة أوضاع الفنانني واملهنيني الثقافيني القائمة من قبل،
 - 3ويؤكد ضرورة أن تتخذ األطراف التدابري املالئمة لدعم القطاعني الثقايف واإلبداعي وفرادى الفاعلني فيهما،
يف الوقت الذي ينعتق فيه العامل من هذه األزمة العاملية ،وذلك من أجل محاية تنوع أشكال التعبري الثقايف
وتعزيز تطوير نظم إيكولوجية خالقة قادرة على الصمود ودينامية،
 - 4ويذكر ابلقرارات  14.IGC 5و  14.IGC 10و  14.IGC 12و  14.IGC 14و 14.IGC 15و ،14.IGC 16
 - 5يدعو اللجنة إىل القيام ابلتايل:
-

مواصلة دعم احلوكمة الرشيدة لالتفاقية وتوسيع وتنويع نطاق أصحاب املصلحة املشاركني يف حوكمتها على
الصعيد الدويل ،وال سيما بتشجيع ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال هيئات إدارهتا من خالل التنفيذ
الفعال للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بدور اجملتمع املدين ومشاركته ،والنظر يف إمكانية إنشاء آلية للتشاور
املنتظم مع املشاريع الثقافية واإلبداعية املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة املشاركة يف تنفيذ االتفاقية؛

-

كفالة تنفيذ املادتني  9و  19من اال تفاقية ابالستفادة من مجيع أدوات الرصد املتاحة لتقييم تنفيذ
االتفاقية وأثرها ،مبا يف ذلك يف مجلة أمور تقدمي األطراف للتقارير الدورية كل أربع سنوات ،واالستقصاء
الذي جيري كل أربع سنوات بشأن تنفيذ توصية عام  1980املتعلقة أبوضاع الفنان ،وما تضعه األطراف
من خرا ئط طريق وطنية بشأن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،وذلك هبدف االسرتشاد هبا يف صنع
السياسات وحتفيز خلق املعرفة ونشرها من خالل نشر أوراق حبث ،وموجزات سياساتية ،ومواصلة تطوير
منصة رصد السياسات اخلاصة ابالتفاقية؛
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-

كفالة التنفيذ الفعال ألنشطة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،بوسائل منها تنفيذ اسرتاتيجيته لالتصال
ومجع األموال ( )2023-2021وحتديث وتعديل املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة ابستخدام موارد
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛

-

دعم وتعزيز تطوير وتنفيذ الربامج الدولية للتعاون واملساعدة اليت تضعها األمانة العامة يف إطار بناء
القدرات العاملية مبوجب االتفاقية ،مبا يف ذلك برانجمها لبناء القدرات من أجل الرصد التشاركي
للسياسات ،وبرانجمها املتعلق بوضع وتنفيذ األطر التنظيمية يف جمال الصناعات الثقافية واإلبداعية،
وبرانجمها للمساعدة التقنية من أجل وضع أو حتديث التشريعات واألنظمة لتحسني أوضاع الفنان،
وبرانجمها لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،وبراجمها لدعم هيكلة الصناعات الثقافية واإلبداعية ،مع مراعاة
االحتياجات الشاملة امللحة من قبيل املساواة بني اجلنسني؛

-

إيالء عناية خاصة لتنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية للبلدان النامية وتعزيز األهداف واملبادئ يف احملافل الدولية
األخرى ،مبا يف ذلك يف سياق التفاوض على اتفاقات التعاون الثقايف واألطر التجارية املتعددة األطراف
أو اإلقليمية أو الثنائية اليت تشمل طرفاً أو أكثر من األطراف يف االتفاقية ،وتنفيذ تلك االتفاقات واألطر،

-

القيام بعملية أتمل بغرض االعرتاف ابجلهود اخلاصة اليت تبذهلا املنظمات واملؤسسات الثقافية امللتزمة
بتوفري سبل االنتفاع أبشكال التعبري الثقايف املتنوعة من أقاليمها ومن بلدان أخرى يف العامل و/أو تعزيز
متثيل التنوع يف احملتوى الثقايف ،وتشجيع هذه اجلهود؛

 - 6ويطلب من اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف أن تضع ،يف دورهتا العادية
اخلامسة عشرة ،خطة عمل وجدوالً زمنياً لتنفيذ هذه األنشطة ،استناداً إىل املوارد البشرية واملالية املتاحة
لألمانة ،وموافاة مؤمتر األطراف إابن دورته الثامنة بتقرير عن تنفيذ هذه األنشطة والصعوابت اليت اعرتضت
تنفيذها واحللول اليت اعتُمدت للتغلب عليها.

