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البند  10-4من جدول األعمال املؤقت
أهمية الصوت في عالمنا الراهن :نشر الممارسات الجيدة

التقديم
الخلفية :طلب اجمللس التنفيذي من املديرة العامة ،يف قراره 201م ت ،32/أن تدرج بنداً بشأن

أمهية الصوت يف عاملنا الراهن يف جدول أعمال الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام ،وأوصى املؤمتر
العام باعتماد قرار إبّان دورته التاسعة والثالثني بشأن أمهية الصوت يف عاملنا الراهن ،بغية نشر
املمارسات اجليدة يف هذا اجملال.

الغرض :أعدت األمانة هذه الوثيقة اليت تعرض فيها روح املناقشات اليت دارت يف اجمللس التنفيذي
بشأن هذا البند من جدول األعمال والتوصيات املنبثقة عنها.
القرار المطلوب :الفقرة .10
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مقدمة
 - 1أضيف بند بشأن "أمهية الصوت يف عاملنا الراهن" إىل جدول أعمال الدورة األوىل بعد املائتني للمجلس التنفيذي
بناء على طلب األرجنتني وفرنسا واليابان ولبنان ،وقدَّمت إىل اجمللس التنفيذي مذكرة إيضاحية مشفوعة مبشروع قرار
(الوثيقة 201م ت.)32/
األفكار الرئيسية الواردة في المذكرة اإليضاحية وقرار المجلس التنفيذي
 - 2أشارت املذكرة اإليضاحية إىل أن البيئة الصوتية هي عامل أساسي من عوامل التوازن يف عالقة اإلنسان مع اآلخرين
ومع العامل ،اليت ميتد تأثريها إىل اجلانب االقتصادي والبيئي واالجتماعي والطيب والصناعي والثقايف حلياة اإلنسان ،وسلطت
الضوء على األفكار الرئيسية التالية:
(أ)

البيئة الصوتية تعكس وتبلور صورة سلوكنا الفردي واجلماعي على حد سواء ،وكذلك اإلنتاجية ،والقدرة على
العيش بانسجام سوياً .من مث أصبح إيالء قدر أكرب من األمهية لإلشكاليات املرتبطة بالصوت يف عاملنا
الراهن ،حيث ال تنفك الضوضاء تشتد ،مسألة ذات أمهية حيوية.

(ب) مثة مخسة قطاعات معنية بصورة رئيسية هبذا املوضوع وهي :البيئة الصوتية ،والصحة ،وتقنيات تسجيل
واستنساخ وحفظ املواد الصوتية ،والعالقة بني الصوت والصورة ،والتعبري املوسيقي والصويت.
(جـ) نظراً إىل أن جماالت اختصاص اليونسكو هي الرتبية والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية والثقافة
واالتصال واملعلومات فهي املنظمة األنسب لتويل معاجلة اإلشكاليات املرتبطة بالصوت ،من خالل زيادة
الوعي لدى عامة اجلمهور ونشر املمارسات اجليدة لدى الفئات األصغر سناً ،والتشديد على أمهية صون
األصوات وإن كانت قليلة األمهية.
(د) متثّل مسألة الصوت جماالً جامعاً للتخصصات بامتياز بسبب الطابع العاملي والشامل ملكوناهتا ،وبطبيعة احلال
تتمتع اليونسكو بالشرعية لالضطالع بدور مهم يف هذا اجملال بغية زيادة الوعي لدى سكان العامل هبذه
املسألة .وقد دعمت اليونسكو املبادرات املنبثقة عن دوريت أسبوع الصوت على الصعيد العاملي يف عامي
 2016و 2017ودعمت أيضاً اعتماد ميثاق الصوت .ويتالءم الرهان الذي متثّله مراعاة املمارسات اجليدة
ونشرها يف هذا اجملال مع مهام اليونسكو مالءمة تامة ،عرب قطاعات عملها املتعلقة بالعلوم الطبيعية والعلوم
االجتماعية واإلنسانية والرتبية والثقافة واالتصال.
شجع اجمللس التنفيذي يف القرار 201م ت 32/الدول األعضاء على تيسري حشد مسامهات خارجة عن امليزانية
 -3و ّ
لتمكني اليونسكو ،مبشاركة اللجان الوطنية وشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة ،من نشر املمارسات اجليدة فيما خيص
الصوت يف مجيع جماالت احلياة ،وذلك منذ الصغر .وأعرب اجمللس التنفيذي أيضاً عن ارتياحه لقيام املديرة العامة برتويج
مبادرات تسرتشد بأسبوع الصوت على وجه اخلصوص ،وطلب من املديرة العامة إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة
التاسعة والثالثني للمؤمتر العام .وأوصى اجمللس التنفيذي بأن يقوم املؤمتر العام ،إبّان دورته التاسعة والثالثني ،باعتماد قرار
بشأن أمهية الصوت يف عاملنا الراهن ،من أجل نشر املمارسات اجليدة يف هذا اجملال.
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مالحظات المديرة العامة على اقتراح الدول األعضاء
 - 4رحبّت املديرة العامة يف مالحظاهتا (الوثيقة  )201 EX/DG.INFبالبند الذي اقرتحته األرجنتني وفرنسا واليابان
ولبنان ،والذي أبرز أمهية الصوت يف عاملنا الراهن.
 - 5وأقرت املديرة العامة أيضاً بأمهية العمل الذي يتم يف إطار أسبوع الصوت يف إزكاء الوعي باإلشكاليات املرتبطة
بالصوت واخلصائص السمعية والصحة السمعية والتعبري املوسيقي ،وأقرت أيضاً بتأثري الصوت يف توازن اإلنسان ويف "اجلانب
االقتصادي والبيئي واالجتماعي والطيب والصناعي والثقايف حلياة اإلنسان" ،وهو ما يرتبط بعمل ومهام عدة منظمات تابعة
ملنظومة األمم املتحدة.

 - 6ومع أن املديرة العامة أقرت بأمهية الصوت ،وجوانبه الرتبوية والثقافية وتأثريه من حيث الضوضاء يف البيئة احلضرية،
فإهنا ش ّددت أيضاً على ما يلي )1( :طلب الدول األعضاء يف اليونسكو تركيز عمل املنظمة )2( ،اآلثار املالية املرتتبة على
احتمال عمل املنظمة يف هذا اجملال )3( ،ضرورة تعبئة املسامهات الطوعية من أجل قيام األمانة باألنشطة املطلوبة .وتنطبق
هذه األمور أيضاً على األنشطة املقرتح تنفيذها يف إطار شبكات املدارس املنتسبة لليونسكو ،لنشر املمارسات اجليدة فيما
خيص الصوت يف مجيع جماالت احلياة منذ الصغر.
 - 7وقدَّرت املديرة العامة اجلهود املبذولة من أجل إبراز مسألة على هذا القدر من األمهية ،وأقرت أيضاً بأمهية متكني
اجلمهور من فهم اإلشكاليات املرتبطة بالصوت وجودة البيئة الصوتية فهماً أفضل .بيد أهنا َّ
ذكرت الدول األعضاء بأهنا
دعت إىل وضع سلم أولويات واضح لعمل املنظمة وزيادة تركيزه ،لكي تصب اليونسكو اهتمامها على اجملاالت اليت تتفوق
فيها مبيزهتا النسبية.

 - 8وش ّددت املديرة العامة أيضاً على أنه إذا قررت الدول األعضاء اخنراط اليونسكو يف هذا اجملال ،فسيتعني عليها توفري
األموال اخلارجة عن امليزانية الالزمة لذلك وبعض اإلرشاد التقين يف هذا اجملال.
األحداث المستجدة
 - 9نوقشت بعض املسائل املتعلقة بأمهية الصوت يف عاملنا الراهن يف املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية (12-6
آب/أغسطس  ،2017لييج ،بلجيكا) ،الذي نظمته اليونسكو مع اجمللس الدويل للفلسفة والعلوم اإلنسانية ،و"مؤسسة
املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية لعام  2017يف مدينة لييج" ،ومبادرة ترويج مقاطعة لييج ( ،)LiègeTogetherمع الرتكيز
بوجه خاص على كيف تساعد املناقشات يف جمال علم املوسيقى بشأن تدوين املوسيقى وعالقته بطبيعة الصوت يف فهم
احليِّز الصويت واملهارات السمعية والعالقة بني األداء املوسيقي والتسجيل واآلثار املوسيقية املكتوبة .وستجري متابعة هذه
املناقشات يف إطار اجلهود املبذولة يف الوقت الراهن من أجل تعزيز دور العلوم اإلنسانية يف فهم التحوالت االجتماعية
املعاصرة.
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القرار المقترح
 -10قد يرغب املؤمتر العام يف اعتماد قرار ينص على ما يلي:
إن املؤمتر العام،
إذ يذكر بالقرار 201م ت،32/
وإذ يؤمن بأن البيئة الصوتية حت ّدد سلوكنا الفردي واجلماعي نظراً ألمهيتها،
ويالحظ ارتباط اإلنسان وسائر الكائنات احلية ،ارتباطاً جيمع بني االعتماد والتأثري ،ببيئة صوتية يتزايد فيها االستعمال
املتواصل لألجهزة الصوتية واملواد السمعية البصرية مبستويات صوتية مضرة ال تنفك تزداد ارتفاعاً ،وقيام مؤسسات
دولية ببحث هذه املسألة ،ومنها مثالً االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة

للبيئة ،فضالً عن حبثها يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،

ويالحظ أيضاً أن تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراين يف مجيع أرجاء العامل ،وتسبب هذا األمر يف ارتفاع مستوى
الضجيج ،جيعل موضوع التحكم يف احليّز الصويت شاغالً من شواغل املهنيني واملواطنني،

ويرجو أن تعمل اليونسكو على التوعية باملسائل املرتبطة بالصوت على الصعيد الدويل،
وقد درس الوثيقة 39م،49/
 - 1يعرب عن ارتياحه للجهود اليت بذلتها املديرة العامة يف ترويج مبادرات تسرتشد بأسبوع الصوت على وجه
اخلصوص؛
 - 2ويشجّع الدول األعضاء على تيسري حشد مسامهات خارجة عن امليزانية لتمكني اليونسكو ،مبشاركة اللجان
الوطنية وشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة ،من نشر املمارسات اجليدة فيما خيص الصوت يف مجيع جماالت
احلياة ،وذلك منذ الصغر.

طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

