Návrh

USNESENÍ
Senátu Parlamentu České republiky
k vládním návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k v vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Senát

vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních
projevů.

Předkládací zpráva pro Parlament ČR
Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (dále jen
„Úmluva“) byla přijata na 33. zasedání Generální konference UNESCO dne 20. října
2005 v Paříži. K 27. únoru 2007 dosáhl počet smluvních stran Úmluvy čísla 48;
jednou ze stran je rovněž Evropské společenství. Česká republika mezi těmito státy
zatím není.
Vztahy ČR s UNESCO jsou na nadstandardní úrovni. Česká republika je
členem řídícího orgánu, Výkonné rady. Česká republika je dále členem řady
subsidiárních orgánů UNESCO a smluvní stranou řady úmluv, jichž je UNESCO
depozitářem. Ve vztahu k této organizaci nemá Česká republika žádné otevřené
problémy.
Z hlediska zahraničních zájmů České republiky je přístup k Úmluvě žádoucí
a jeho nutnost vyplývá z faktu, že Evropské společenství se stalo její stranou.
V oblastech spadajících do působnosti úmluvy UNESCO má totiž pravomoci jak
Společenství, tak jeho členské státy. Z tohoto důvodu je proto vhodné, aby se
smluvními stranami stalo Společenství i členské státy a aby společně plnily závazky,
jež úmluva UNESCO stanoví, a společně a soudržně vykonávaly práva, jež jim
uvedená úmluva uděluje v případě sdílených pravomocí.
Přistoupení k Úmluvě jménem Evropského společenství bylo projednáváno
v orgánech Evropské unie. Rada Evropské unie přijala dne 18. května 2006 Rozhodnutí
o uzavření Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (2006/515/ES).
Rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy bylo výsledkem dlouhodobé diskuse
členských států na jednáních Rady pro kulturu, generálního sekretariátu Rady
a Výboru pro kulturní záležitosti. Pozice České republiky pro jednání byla zpracována
Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR,
Stálým zastoupením ČR při EU a Stálým zastoupením ČR při UNESCO. Mandát pro
jednání ministra kultury na zasedání Rady schválil Výbor pro EU. Vláda České
republiky svým usnesením ze dne 21. června 2006 vzala na vědomí zprávu ministra
kultury z 2729. zasedání Rady pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech
18.–19. května 2006 (část kultura a audiovize), na kterém bylo přijato Rozhodnutí
Rady o uzavření Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních
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projevů.

Parlament

České

republiky

byl

o

postupu

jednání

informován

prostřednictvím Rámcové pozice pro Parlament ČR.
Pravidla chování mezi Radou, členskými státy a Komisí pro účast
Společenství a jeho členských států, tedy i České republiky, na jednáních týkajících
se provádění Úmluvy jsou definovány Kodexem, na kterém se dohodly Rada, členské
státy a Komise majíce na paměti požadavek jednoty mezinárodního zastoupení
Evropského společenství a jeho členských států v souladu se Smlouvou o ES a
judikaturou Evropského soudního dvora rovněž ve fázi provádění mezinárodních
závazků.
Pro Českou republiku

vyplývá nutnost ratifikace uvedené Úmluvy z

Rozhodnutí Rady, které je závazným dokumentem pro všechny členské státy
Evropské unie se zřetelem na Smlouvu o založení Evropského společenství a
zejména na články 133, 151, 181 a 181a ve spojení s článkem 300, odstavec 2., při
provádění mezinárodních závazků Evropského společenství a v souladu se
stanoviskem Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006.
Úmluva přispívá ke vzájemnému respektování kultur a porozumění mezi
kulturami na celém světě. Představuje vhodný a účinný pilíř pro podporu kulturní
rozmanitosti a kulturních výměn, kterým přikládají mimořádnou důležitost jak Evropské
společenství, jak je uvedeno v čl. 151 odst. 4 Smlouvy o založení EU, tak i jeho členské
státy.
.
Cílem Úmluvy je na vnitrostátní i mezinárodní úrovni posílit opatření vytvářející
podmínky k uvědomění si významu, který přináší lidstvu rozmanitost jeho kultur
a jejich konkrétních kulturních projevů.
K tomuto cíli Úmluva stanoví:
Kapitola I. Úmluvy je věnována cílům a zásadám
Článek 1 definuje cíle Úmluvy, kterými jsou zvláště ochrana a podpora rozmanitosti
kulturních jevů a dialog kultur.
Článek 2 stanoví hlavní zásady, mj. zásadu dodržování lidských práv a svobod,
zásadu svrchovanosti, zásadu stejné důležitosti všech kultur a jejich respektování,
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zásadu mezinárodní spolupráce, vzájemného doplňování ekonomických a kulturních
aspektů rozvoje, udržitelného rozvoje, spravedlivého přístupu a otevřenosti.
Kapitola II. Úmluvy vytyčuje oblast působnosti
Článek 3 stanovuje, že Úmluva se vztahuje na politiky a opatření, jež strany přijaly
v oblasti ochrany a podpory kulturních projevů.
Kapitola III. Úmluvy je věnována definicím
Článek 4 definuje pro účely Úmluvy pojmy jako kulturní rozmanitost, kulturní obsah,
kulturní projevy, činnosti, statky a služby, kulturní odvětví atd.
Kapitola IV. Úmluvy vymezuje práva a povinnosti stran
Článek 5 určuje obecná pravidla týkající se práv a povinností, především právo
vypracovávat a uplatňovat vlastní politiky v oblasti kultury a přijímat opatření na
podporu a ochranu rozmanitosti kulturních projevů, které však musí být v souladu
s ustanoveními Úmluvy.
Článek 6 definuje práva stran na vnitrostátní úrovni s tím, že každá strana může
přijímat opatření na ochranu a podporu rozmanitosti kulturních projevů na svém
území. Jedná se např. o legitimitu veřejné finanční podpory kulturním činnostem,
statkům

a

službám

(včetně

nezávislého

sektoru),

zřizování

a

podporu

veřejnoprávních institucí, podporu umělců a osob podílejících se na tvorbě kulturních
projevů atd.
Článek 7 popisuje opatření na podporu kulturních projevů, zvláště vytváření
prostředí, které iniciuje tvorbu, produkci a šíření kulturních projevů a umožňuje
přístup ke kulturním hodnotám na jejich území i v jiných zemích. Dále apeluje na
uznání důležitosti přínosu umělců, a to včetně kulturních společenství a organizací,
které se na tvůrčím procesu podílejí.
Článek 8 definuje opatření na ochranu vážně ohrožených kulturních projevů
a umožňuje státům přijmout vhodná opatření v souladu s Úmluvou.
Článek 9 určuje sdílení informací a transparentnost, stanoví povinnost každé čtyři
roky v rámci zpráv pro UNESCO poskytnout náležité informace o opatřeních přijatých
na ochranu a podporu kulturních projevů a stanoví povinnost určit kontaktní místo pro
výměnu informací.
Článek 10 je věnován opatřením zaměřeným na vzdělávání veřejnosti ke zvyšování
jejího kulturního povědomí.
Článek 11 apeluje na účast občanské společnosti na realizaci cílů Úmluvy.
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Článek 12 je věnován posílení dvoustranné, regionální a mezinárodní spolupráce
k vytváření příznivých podmínek pro podporu rozmanitosti kulturních projevů.
Článek 13 vyzývá k zahrnutí kultury do strategií udržitelného rozvoje a rozvojových
plánů.
Článek 14 specifikuje oblasti spolupráce v rámci udržitelného rozvoje a snižování
chudoby, a to zejména pokud jde o zvláštní potřeby rozvojových zemí především
posilováním kulturních odvětví těchto zemí, výměnou informací, převodem
technologií včetně finanční pomoci (viz Článek 18).
Článek 15 stanoví podmínky spolupráce – zvláště partnerství mezi veřejným
a soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.
Článek 16 je zaměřen na usnadnění kulturních výměn prostřednictvím vhodných
institucionálních a právních rámců ve vyspělých zemích pro umělce a jiné
profesionály a odborníky v oblasti kultury.
Článek 17 vyjadřuje závazek mezinárodní spolupráce v situacích vážného ohrožení
kulturních projevů.
Článek 18 ustavuje Mezinárodní fond pro kulturní rozmanitost, jeho zdroje tvoří
prostředky,

které

vyčlení

Generální

konference

UNESCO,

příspěvky

OSN

a mezinárodních organizací, dary, odkazy, výtěžky sbírek a akcí včetně dobrovolných
příspěvků stran. Článek dále stanoví hlavní principy s nakládáním s prostředky
fondu.
Článek 19 vyjadřuje souhlas stran s výměnou, analýzou a šířením informací.
Kapitola V. Úmluvy se zabývá vztahy k jiným nástrojům
Článek 20 určuje vztahy k jiným právním nástrojům: vzájemnou podporu, vzájemné
doplňování a nepodřízenost. Podle tohoto článku není Úmluva o kulturní diverzitě ani
nadřazena ani podřazena jiným smlouvám, jimiž jsou smluvní strany vázány.
Článek 21 zavazuje strany k podpoře Úmluvy na jiných mezinárodních fórech
a k případným konzultacím.
Kapitola VI. Úmluvy je věnována orgánům Úmluvy
Články 22–24 zřizuje Konferenci stran, která se schází každé dva roky, pokud možno
v rámci Generální konference UNESCO, zakládá Mezivládní výbor, stanoví vztah
mezi nimi a definuje jejich úkoly. Dále definuje činnost sekretariátu UNESCO ve
vztahu k orgánům Úmluvy.
Kapitola VII. Úmluvy obsahuje závěrečná ustanovení
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Články 25–35 popisují pravidla pro řešení sporů, ratifikaci a přistoupení k Úmluvě,
určení kontaktních míst a další implementační opatření.
Příloha Úmluvy v Článcích 1–6 stanoví postup pro zřízení Smírčí komise
a řešení případných neshod mezi stranami týkajících se předmětu Úmluvy.
Vykonání

obligatorních

formálních

úkonů

souvisejících

s

uzavřením

předkládaného smluvního dokumentu zabezpečí gestor, tj. z hlediska kompetencí
Ministerstvo kultury ČR, v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a v souladu s platnými právními předpisy.
Plnění této Úmluvy je zajišťováno již nyní prostřednictvím existujících opatření,
např. výběrových dotačních

programů a výběrových dotačních řízení, přiměřeně

možnostem veřejných rozpočtů.
Uplatňování Úmluvy po její ratifikaci Českou republikou nebude mít vliv na
státní rozpočet a veřejné finance, s výjimkou případné úhrady dobrovolného
příspěvku do Mezinárodního fondu pro kulturní rozmanitost. Eventuální poskytnutí
dobrovolného příspěvku bude řešeno ad hoc návrhem zvláštního usnesení vlády.
Předkládaný návrh odpovídá zájmům zahraniční politiky České republiky.
Úmluva je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu
České republiky.
Úmluva je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního
práva, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv.
Úmluva není mezinárodní smlouvou, která by přímo zakládala práva anebo
povinnosti fyzických či právnických osob.
Přijetím Úmluvy nevzniknou negativní vlivy na životní prostředí, ani negativní
vlivy na ekonomiku, zaměstnanost či soukromý sektor.
Vzhledem k tomu, že jde z hlediska obsahu o smlouvu o mnohostranné
spolupráci v oblasti spolupráce při ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních jevů,
jedná se o jinou politickou smlouvu odpovídající Čl. 49 písm. b), zákona č. 1/1993
Ústava České republiky, bude k ratifikaci mezinárodní smlouvy třeba souhlasu obou
komor Parlamentu, a jde tedy ve smyslu Čl. 10 Ústavy ČR o mezinárodní smlouvou
prezidentské povahy.
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Po vyslovení souhlasu vládou ČR a Parlamentem ČR bude Úmluva
předložena k ratifikaci prezidentovi ČR. Úmluva nabude pro Českou republiku
platnosti tři měsíce po uložení ratifikační listiny u depozitáře Úmluvy – generálního
ředitele Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu.
Vláda vyslovila souhlas s přístupem České republiky k „Úmluvě“ ve svém
usnesení č. 775 ze dne 11. července 2007.

V Praze dne

2007

Předseda vlády
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ÚMLUVA UNESCO O OCHRANĚ A PODPOŘE ROZMANITOSTI
KULTURNÍCH PROJEVŮ (dále jen Úmluva)
Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu na svém
33. zasedání, konaném ve dnech 3. až 21. října 2005 v Paříži,
potvrzujíc, že kulturní rozmanitost je charakteristickým rysem lidstva,
majíc na vědomí, že kulturní rozmanitost je společným dědictvím lidstva a že by měla být
pěstována a zachována ku prospěchu všech,
uvědomujíc si, že kulturní rozmanitost vytváří bohatý a pestrý svět, který rozšiřuje možnosti
volby, rozvíjí lidské schopnosti a hodnoty, a že je tudíž hlavní hnací silou udržitelného
rozvoje společenství, lidu a národů,
připomínajíc, že kulturní rozmanitost, která se rozvíjí v podmínkách demokracie, tolerance,
sociální spravedlnosti a vzájemného respektování mezi národy a kulturami, je nezbytná
pro mír a bezpečnost na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni,
oslavujíc důležitost kulturní rozmanitosti pro naplnění lidských práv a základních svobod,
jež jsou vyhlášeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v jiných všeobecně uznávaných
nástrojích,
zdůrazňujíc potřebu začlenit kulturu jakožto strategický prvek do vnitrostátních
a mezinárodních rozvojových politik, do mezinárodní rozvojové spolupráce a zároveň
zohledňovat Deklaraci tisíciletí OSN (2000), která klade důraz na vymýcení chudoby,
berouc v úvahu skutečnost, že kultura v čase a prostoru nabývá různých podob a že se tato
rozmanitost projevuje jedinečností a pluralitou identit a kulturních projevů národů
a společností tvořících lidstvo,
uznávajíc význam tradičních vědomostí jakožto zdroje duchovního a materiálního bohatství
a zejména význam vědomostí domorodých národů a jejich pozitivního přínosu k udržitelnému
rozvoji, jakož i potřebu zajistit odpovídajícím způsobem jejich ochranu a podporu,
uznávajíc potřebu přijmout opatření na ochranu rozmanitosti kulturních projevů, včetně jejich
obsahu, a to zejména v situacích, kdy kulturním projevům může hrozit zánik nebo vážné
znehodnocení,
zdůrazňujíc význam kultury pro sociální soudržnost obecně, a zejména její přínos ke zlepšení
postavení a role žen ve společnosti,
uvědomujíc si, že kulturní rozmanitost se upevňuje svobodným pohybem myšlenek
a že je živena neustálými výměnami a vzájemným působením mezi kulturami,
potvrzujíc, že svoboda myšlení, projevu a informací jakož i rozmanitost médií umožňují
rozkvět kulturních projevů ve společnostech,

uznávajíc, že rozmanitost kulturních projevů, včetně tradičních kulturních projevů,
je důležitým faktorem, který jednotlivcům a národům umožňuje vyjadřovat své myšlenky
a hodnoty a sdílet je s ostatními,
připomínajíc, že jazyková rozmanitost je základním prvkem kulturní rozmarnosti, a potvrzujíc
zásadní roli, jež při ochraně a podpoře kulturních projevů hraje vzdělávání,
berouc v úvahu význam, jenž má životaschopnost kultur pro všechny včetně osob
náležejících k menšinám a domorodým národům, projevující se v jejich svobodě tvořit a šířit
své tradiční kulturní projevy a zároveň k nim mít přístup tak, aby z něj mohli mít prospěch při
vlastním rozvoji,
zdůrazňujíc základní úlohu vzájemného kulturního působení a tvořivosti, které podporují
a obnovují kulturní projevy a posilují úlohu těch, kteří pracují ve prospěch rozvoje kultury
a celkového pokroku společnosti,
uznávajíc význam, jež mají práva duševního vlastnictví při podpoře osob podílejících se na
kulturní tvořivosti,
jsouc přesvědčena, že kulturní činnosti, statky a služby mají jak ekonomickou, tak i kulturní
povahu, neboť jsou nositeli identit, hodnot a významů, a že by se s nimi tudíž nemělo
zacházet, jako by měly pouze komerční hodnotu,
konstatujíc, že i když procesy globalizace, k nimž pozitivně přispěl rychlý vývoj informačních
a komunikačních technologií, vytvářejí zcela nové podmínky pro větší interakci mezi
kulturami, představují pro kulturní rozmanitost i výzvu, zejména s ohledem na nebezpečí
nevyváženosti mezi bohatými a chudými zeměmi,
uvědomujíc si zvláštní pověření UNESCO zajistit respektování rozmanitosti kultur, a v rámci
a doporučovat mezinárodní dohody, které považuje za užitečné pro usnadnění volného
pohybu myšlenek prostřednictvím slov a obrazů,
odvolávajíc se na ustanovení mezinárodních nástrojů, které přijalo UNESCO a které se týkají
kulturní rozmanitosti a výkonu kulturních práv, a zejména na Všeobecnou deklaraci o kulturní
rozmanitosti z roku 2001,
přijímá dne 20. října 2005 tuto úmluvu.

I. Cíle a hlavní zásady
Článek 1 - Cíle
Cíle této Úmluvy jsou:
a) chránit a podporovat rozmanitost kulturních projevů;
b) vytvářet podmínky, které kulturám umožní, aby se svobodně rozvíjely a působily
na sebe tek, že se vzájemně obohatí;
c) podporovat dialog mezi kulturami za účelem zajistit ve světě intenzivnější
a vyváženější kulturní výměny ve prospěch vzájemného respektování kultur
a kultury míru;
d) stimulovat interkulturalitu za účelem rozvíjení vzájemného působení kultur
v duchu budování mostů mezi národy;

e) podporovat respektování rozmanitosti kulturních projevů a uvědomování si její
hodnoty na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
f) potvrdit důležitost, kterou má vztah mezi kulturou a rozvojem pro všechny země,
a to zejména pro země rozvojové, a podporovat činnosti na vnitrostátní
a mezinárodní úrovni, aby byla uznána skutečná hodnota tohoto vtahu;
g) uznat zvláštní charakter kulturních činností, statků a služeb jakožto nositelů
identity, hodnot a významu;
h) opětovně potvrdit svrchované právo států na zachování, přijímání a provádění
politik a opatření, jež dané státy považují za vhodné pro ochranu a podporu
rozmanitosti kulturních projevů na jejich území;
i) posílit mezinárodní spolupráci a solidaritu v partnerském duchu, zejména za
účelem zvýšení schopností rozvojových zemí chránit a podporovat rozmanitost
kulturních projevů.
Článek 2 – Hlavní zásady
1. Zásada dodržování lidských práv a základních svobod
Kulturní rozmanitost lze chránit a podporovat pouze v případě, jestliže jsou zaručena lidská
práva a základní svobody, jakými je svoboda projevu, informací a komunikace, jakož i
možnost jednotlivců volit si kulturní projevy. Nelze se ustanovení této úmluvy dovolávat za
účelem porušení lidských práv a základních svobod, které uctívá Všeobecná deklarace
lidských práv nebo které zaručuje mezinárodní právo, nebo s cílem omezit jejich rozsah
působnosti.
2. Zásada svrchovanosti
V souladu s Chartou Organizace spojených národů a se zásadami mezinárodního práva mají
státy svrchované právo přijímat opatření a politiky na ochranu a podporu rozmanitosti
kulturních projevů na svém území.
3. Zásada stejné vážnosti všech kultur a jejich respektování
Předpokladem ochrany a podpory rozmanitosti kulturních projevů je uznání stejné vážnosti
všech kultur a jejich respektování, včetně kultur osob náležejících k menšinám a kultur
domorodých národů.
4. Zásada mezinárodní solidarity a spolupráce
Mezinárodní spolupráce a solidarita by měla všem zemím, zejména rozvojovým, umožnit
vytvářet a posilovat prostředky nezbytné pro jejich kulturní projev, včetně jejich ať
vznikajících či zavedených kulturních průmyslů na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
5. Zásada vzájemného doplňování ekonomických a kulturních aspektů rozvoje
Vzhledem k tomu, že kultura je jednou z hlavních hnacích sil rozvoje, jsou kulturní aspekty
rozvoje stejně důležité jako jeho ekonomické aspekty a jednotlivci i národy mají základní
právo se na nich podílet a mít z nich prospěch.
6. Zásada udržitelného rozvoje
Kulturní rozmanitost je velkým bohatstvím jednotlivců a společností. Ochrana, podpora
a zachování kulturní rozmanitosti jsou hlavní podmínkou udržitelného rozvoje v zájmu
současných a budoucích generací.
7. Zásada spravedlivého přístupu

Spravedlivý přístup k bohaté a pestré škále kulturních projevů z celého světa a přístup kultur
k prostředkům jejich vyjadřování a možnostem jejich šíření jsou důležitými prvky zhodnocení
kulturní rozmanitosti a podporují vzájemné porozumění.
8. Zásada otevřenosti a vyváženosti
Při příjímání opatření podporujících rozmanitost kulturních projevů by měly státy
odpovídajícím způsobem podporovat otevřenost vůči ostatním kulturám světa a zajistit, aby
tato opatření byla v souladu s cíli této úmluvy.
II. Oblast působnosti
Článek 3 – Oblast působnosti
Tato Úmluva se vztahuje na politiky a na opatření, které přijaly její strany v oblasti ochrany
a podpory rozmanitosti kulturních projevů.
III. Definice
Článek 4 – Definice
Pro účely této Úmluvy platí tyto definice:
1. Kulturní rozmanitost
„Kulturní rozmanitostí“ se rozumí mnohočetnost forem, jejichž prostřednictvím kultury
skupin a společností nalézají své vyjádření. Tyto projevy se dále předávají uvnitř skupin
a společností i mezi nimi.
Kulturní rozmanitost se neprojevuje pouze v rozličných formách, jejichž prostřednictvím se
vyjadřuje, obohacuje a předává kulturní dědictví díky různorodosti kulturních projevů, ale
také prostřednictvím různých způsobů umělecké tvorby, produkce, šíření, distribuce a užívání
bez ohledu na použité prostředky a technologie.
2. Kulturní obsah
„Kulturním obsahem“ se rozumí symbolický význam, umělecká dimenze a kulturní hodnoty,
které mají původ v kulturních identitách nebo jsou jejich výrazem.
3. Kulturní projevy
„Kulturními projevy“ se rozumějí projevy, které jsou výsledkem tvořivosti jednotlivců,
skupin nebo společností a které mají kulturní obsah.
4. Kulturní činnosti, statky a služby
„Kulturními činnostmi, statky a službami“ se rozumějí činnosti, statky a služby, které když
jsou posuzovány z hlediska své specifické povahy, použití nebo účelu ztělesňují kulturní
projevy nebo jsou jejich nositeli, a to nezávisle na komerční hodnotě, kterou mohou mít.
Kulturní činnosti mohou být samy o sobě účelem nebo mohou přispívat k produkci kulturních
statků a služeb.
5. Kulturní odvětví
„Kulturními průmysly“ se rozumějí průmysly, které produkují a šíří kulturní statky nebo
služby vymezené ve výše uvedeném odstavci 4.
6. Politiky a opatření v oblasti kultury

„Politikami a opatřeními v oblasti kultury“ se rozumějí politiky a opatření na místní,
vnitrostátní, regionální nebo mezinárodní úrovni, které jako takové souvisejí s kulturou nebo
mají mít přímý vliv na kulturní projevy jednotlivců, skupin nebo společností, včetně tvorby,
produkce a šíření kulturních činností, statků a služeb, nebo na přístup k nim.
7. Ochrana
„Ochranou“ se rozumí přijímání opatření na zachování, zabezpečení a zhodnocení
rozmanitosti kulturních projevů.
„Chránit“ znamená přijímat taková opatření.
8. Interkulturalita
„Interkulturalitou“ se rozumí existence a vyvážené vzájemné působení různých kultur
a možnost vytvářet společné kulturní projevy prostřednictvím dialogu a vzájemného
respektování.
IV. Práva a povinnosti stran
Článek 5 – Obecné pravidlo týkající se práv a povinností
1.
V souladu s Chartou Organizace spojených národů, se zásadami mezinárodního práva
a se všeobecně uznávanými nástroji týkajícími se lidských práv strany opětovně
potvrzují své svrchované právo vypracovávat a uplatňovat vlastní politiky v oblasti
kultury a přijímat opatření na ochranu a podporu rozmanitosti kulturních projevů a na
posílení mezinárodní spolupráce za účelem dosažení cílů stanovených touto úmluvou.
2.

Provádí-li strana politiky a přijímá-li opatření na ochranu a podporu rozmanitosti
kulturních projevů na svém území, musejí být tyto politiky a opatření v souladu
s ustanoveními této Úmluvy.

Článek 6 – Práva stran na vnitrostátní úrovni
1. V rámci svých politik a opatření v oblasti kultury, které jsou popsány v čl. 4 odst. 6,
a s ohledem na okolnosti a vlastní potřeby může každá strana přijímat opatření na
ochranu a podporu rozmanitosti kulturních projevů na svém území.
2.

Tato opatření mohou zahrnovat:
a) právní opatření, jejichž cílem je chránit a podporovat rozmanitost kulturních projevů;
b) opatření, která vhodným způsobem poskytují příležitosti národním kulturním
činnostem, statkům a službám nalézt jejich místo v souboru kulturních činností,
statků a služeb, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni, pokud jde o tvorbu,
produkci, šíření, distribuci a užívání včetně opatření týkajících se jazyka
používaného pro takovéto činnosti, statky a služby;
c) opatření, jejichž cílem je poskytnout nezávislým vnitrostátním kulturním odvětvím
a činnostem neformálního sektoru skutečný přístup k prostředkům tvorby a šíření
kulturních činností, statků a služeb;
d) opatření, která jsou zaměřena na poskytování veřejných finančních podpor;
e) opatření, jejichž cílem je povzbuzovat neziskové subjekty a veřejné a soukromé
instituce, umělce a ostatní profesionály v odvětví kultury, aby rozvíjeli a podporovali
svobodnou výměnu a svobodný pohyb myšlenek, kulturních projevů i kulturních
činností, statků a služeb, a stimulovala tvrbu a podnikavost v jejich činnostech;
f) opatření, zaměřená na zřízení veřejnoprávních institucí a jejich přiměřené
podporování;

g) opatření, jejichž cílem je povzbuzovat a podporovat umělce a ostatní osoby podílející
se na tvorbě kulturních projevů;
h) opatření, jejichž cílem je podporovat rozmanitost médií, a to i prostřednictvím
veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání.
Článek 7 – Opatření na podporu kulturních projevů
1.
Strany usilují o to, aby na svých územích vytvořily prostředí, které by podněcovalo
jednotlivce a sociální skupiny k tomu, aby:
a) tvořili, produkovali a šířili své vlastní kulturní projevy a aby k nim měli přístup
a zároveň zohledňovali zvláštní podmínky a potřeby žen a různých sociálních skupin,
jakož i osob náležejících k menšinám a domorodým národům;
b) měli přístup k různým kulturním projevům na svém území i v jiných zemích světa.
2.

Strany rovněž usilují o to, aby byla uznána důležitost přínosu umělců a všech, kteří se
na tvořivém procesu podílejí, kulturních společenství a organizací, které je v jejich práci
podporují, jakož i jejich hlavní úloha, kterou je rozvoj rozmanitosti kulturních projevů.

Článek 8 – Opatření na ochranu kulturních projevů
1.
Aniž jsou dotčena ustanovení článků 5 a 6, může některá strana shledat, že na jejím
území nastaly zvláštní situace, kdy hrozí, že dojde k zániku kulturních projevů, nebo
kdy jsou tyto projevy vážně ohroženy či z jiných důvodů vyžadují neodkladnou
ochranu.
2.

Strany mohou přijmout veškerá vhodná opatření na ochranu a zachování kulturních
projevů v situacích uvedených v odstavci 1 v souladu s ustanoveními této úmluvy.

3.

Strany oznámí veškerá opatření přijatá za účelem zvládnutí dané situace Mezivládnímu
výboru uvedému v článku 23, který může učinit příslušná doporučení.

Článek 9 – Sdílení informací a transparentnost
Strany:
a) každé čtyři roky v rámci svých zpráv pro UNESCO poskytují příslušné informace
o opatřeních přijatých na ochranu a podporu kulturních projevů na svém území
a na mezinárodní úrovni;
b) určí kontaktní místo pověřené sdílením informací v souvislosti s touto úmluvou;
c) sdílejí a vyměňují si informace související s ochranou a podporou rozmanitosti
kulturních projevů.
Článek 10 – Vzdělávání veřejnosti a zvyšování jejího povědomí
Strany:
a) podporují a rozvíjejí porozumění významu ochrany a podpory rozmanitosti
kulturních projevů, zejména prostřednictvím programů zaměřených na vzdělávání
veřejnosti a zvyšování jejího povědomí;
b) spolupracují za účelem dosažení cílů tohoto článku s jinými stranami a
mezinárodními a regionálními organizacemi;
c) snaží se povzbuzovat tvořivost a posilovat produkční kapacity zaváděním programů
vzdělávání, odborné přípravy a výměn v oblasti kulturních odvětví. Tato opatření
by měla být uplatňována tak, aby neměla negativní dopad na tradiční formy
produkce.

Článek 11 – Účast občanské společnosti
Strany uznávají hlavní úlohu občanské společnosti při ochraně a podpoře rozmanitosti
kulturních projevů. Strany povzbuzují občanskou společnost k aktivní účasti na svém snažení
o dosažení cílů této Úmluvy.
Článek 12 – Podpora mezinárodní spolupráce
Strany usilují o posílení dvoustranné, regionální a mezinárodní spolupráces cílem vytvořit
příznivé podmínky pro podporu rozmanitosti kulturních projevů přičemž zohledňují situace
uvedené v článcích 8 a 17, a to zejména za účelem:
a) usnadnit dialog mezi stranami o politice v oblasti kultury;
b) posílit strategické a řídící kapacity veřejného sektoru ve veřejných kulturních
institucích prostřednictvím profesních a mezinárodních kulturních výměn
a prostřednictvím sdílení osvědčených postupů;
c) posílit partnerství s občanskou společností, nevládními organizacemi a soukromým
sektorem a vzájemné partnerství mezi těmito subjekty s cílem podporovat a
propagovat rozmanitost kulturních projevů;
d) propagovat využívání nových technologií a povzbuzovat partnerství s cílem posílit
sdílení informací a kulturní porozumění a podporovat rozmanitost kulturních
projevů;
e) povzbuzovat uzavírání koprodukčních dohod a dohod o společné distribuci.
Článek 13 – Zahrnutí kultury do udržitelného rozvoje
Strany usilují o to, aby byla kultura začleněna do jejich politik rozvoje na všech úrovních
s cílem vytvořit příznivé podmínky pro udržitelný rozvoj a v tomto rámci podporovat aspekty
spjaté s ochranou a podporou rozmanitosti kulturních projevů.
Článek 14 – Spolupráce za účelem rozvoje
Strany se snaží podporovat spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje a snižování chudoby,
a to zejména pokud jde o zvláštní potřeby rozvojových zemí, s cílem přispět k rozvoji
dynamického kulturního sektoru, mimo jiné těmito prostředky:
a) posilováním kulturních průmyslů rozvojových zemí:
i) vytvořením a posílením produkčních a distribučních kapacit v oblasti kultury
v rozvojových zemích;
ii) usnadněním co nejširšího přístupu pro jejich kulturní činnosti, statky a služby na
světový trh a do mezinárodních distribučních řetězců;
iii) umožněním vzniku životaschopných místních a regionálních trhů;
iv) přijetím, vždy kdy to bude možné, vhodných opatření v rozvinutých zemích,
která by na jejich území usnadnila přístup ke kulturním činnostem, statkům a
službám rozvojových zemí;
v) podporováním tvůrčí práce, a pokud možno, usnadňováním mobility umělců
z rozvojových zemí;
vi) podporováním vhodné spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi,
a to zejména v oblasti hudby a filmu;
b) posilováním kapacit prostřednictvím výměny informací, zkušeností a odborných
poznatků a vzděláváním lidských zdrojů v rozvojových zemích ve veřejném
a soukromém sektoru, zejména pokud jde o strategické a řídící kapacity,
vypracovávání a provádění politik, podporu a distribuci kulturních projevů, rozvoj
středních, malých a mikro podniků, využívání technologií a rozvoj a přenos
pravomocí;

c) převodem technologií a know-how prostřednictvím vhodných podpůrných opatření,
zejména v oblasti kulturních ptůmyslů a kulturních podniků;
d) finanční podporou:
i) zřízením Mezinárodního fondu pro kulturní rozmanitost uvedeného v článku 18;
ii) poskytnutím v případě potřeby veřejné rozvojové pomoci, včetně technické
pomoci, určené na stimulování a podporu tvořivosti;
iii) jinými formami finanční pomoci, jakými jsou nízkoúrokové půjčky, subvence
a jiné finanční mechanismy.
Článek 15 – Podmínky spolupráce
Strany podporují rozvoj partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a neziskovými
organizacemi, jakož i uvnitř těchto sektorů a organizací, s cílem spolupracovat s rozvojovými
zeměmi při posilování schopností těchto zemí chránit a podporovat rozmanitost kulturních
projevů. Tato průkopnická partnerství budou v závislosti i na konkrétních potřebách
rozvojových zemí klást důraz na rozvoj infrastruktur, lidských zdrojů a politik a na výměny
kulturních činností, statků a služeb.
Článek 16 – Zvláštní výhody pro rozvojové země
Rozvinuté země usnadňují kulturní výměny s rozvojovými zeměmi tak, že prostřednictvím
vhodných institucionálních a právních rámců poskytují jejich umělcům a jiným profesionálům
a odborníkům v oblasti kultury i jejich kulturním statkům a službám zvláštní výhody.
Článek 17 – Mezinárodní spolupráce v situacích vážného ohrožení
kulturních projevů
Strany spolupracují při vzájemném poskytování pomoci v situacích uvedených v článku 8,
přičemž zvláštní pozornost věnují rozvojovým zemím.
Článek 18 – Mezinárodní fond pro kulturní rozmanitost
1. Zřizuje se Mezinárodní fond pro kulturní rozmanitost (dále jen „fond“).
2.

Fond je vytvořen jako svěřenecký fond v souladu s finančními předpisy UNESCO.

3.

Prostředky fondu tvoří:
a) dobrovolné příspěvky stran;
b) prostředky, které pro tento účel vyčlenila Generální konference UNESCO;
c) příspěvky, dary či odkazy , které budou moci učinit jiné státy, organizace a programy
systému Spojených národů, jiné regionální nebo mezinárodní organizacer a veřejné
nebo soukromé subjekty nebo soukromé osoby;
d) veškeré úroky plynoucí z prostředků fondu;
e) výtěžky sbírek a výnosy z akcí pořádaných ve prospěch fondu;
f) jakékoli jiné prostředky povolené předpisy týkajícími se fondu.

4.

O použití prostředků fondu rozhoduje Mezivládní výbor na základě směrnice Konference
stran uvedené v článku 22

5.

Mezivládní výbor může přijmout příspěvky a jiné formy pomoci pro obecné nebo
zvláštní účely související s konkrétními projekty, pokud tyto projekty sám schválil.

6.

Příspěvky do fondu nesmějí být spojeny s žádnou politickou, ekonomickou ani jinou
podmínkou, která by byla neslučitelná s cíli této Úmluvy.

7.

Strany se budou snažit pravidelně poukazovat dobrovolné příspěvky na provádění této
Úmluvy.

Článek 19 – Výměna, analýza a šíření informací
1. Strany souhlasí, že si budou vyměňovat informace a zkušenosti týkající se
shromažďování údajů a statistik o rozmanitosti kulturních projevů a osvědčených
postupů, jejich ochrany a podpory.
2.

UNESCO prostřednictvím mechanismům, které v rámci sekretariátu existují, usnadňuje
shromažďování, analýzu a šíření veškerých informací, statistik a osvědčených postupů
v dané oblasti.

3.

UNESCO rovněž vytváří a aktualizuje databázi údajů týkajících se různých vládních,
soukromých a neziskových sektorů a subjektů působících v oblasti kulturních projevů.

4.

UNESCO s cílem usnadnit shromažďování údajů věnuje zvláštní pozornost budování
kapacit a odborných znalostí stran, které v dané oblasti žádají o pomoc.

5.

Shromažďování informací uvedených v tomto článku doplňuje informace uvedené
v článku 9.

V. Vztahy k jiným nástrojům
Článek 20 – Vztahy k jiným nástrojům: vzájemná pomoc,
doplňování a nenadřazenost
1. Strany uznávají, že musejí v dobré víře plnit své závazky vůči této úmluvě a všem jiným
smlouvám, jichž jsou smluvními stranami. Aniž by Strany tuto úmluvu podřizovaly jiným
smlouvám:
a) povzbuzují vzájemnou podporu mezi touto úmluvou a jinými smlouvami, jichž jsou
smluvními stranami a
b) při výkladu nebo uplatňování jiných smluv, jichž jsou smluvními stranami, nebo při
podpisu jiných mezinárodních závazků zohledňují příslušná ustanovení této úmluvy.
2. Nic v této úmluvě nemůže být vykládáno jako skutečnost, která by měnila práva
a povinnosti Stran plynoucí z jiných smluv, jichž jsou smluvními stranami.
Článek 21 – Mezinárodní konzultace a spolupráce
Strany se zavazují, že budou cíle a zásady této úmluvy podporovat na jiných mezinárodních
fórech. Za tímto účelem se Strany případně vzájemně konzultují majíc na paměti tyto cíle a
zásady.

VI. Orgány úmluvy
Článek 22 – Konference stran
1. Zřizuje se Konference stran. Konference stran je plenárním a vrcholným orgánem této
úmluvy.

2.

Konference stran se schází každé dva roky na řádném zasedání, pokud možno v rámci
Generální konference UNESCO. Pokud se tak rozhodne nebo pokud o to Mezivládní
výbor požádá alespoň jedna třetina stran, může se Konference stran sejít i na
mimořádném zasedání.

3.

Konference stran přijme svůj jednací řád.

4.

Mezi úkoly Konference stran mimo jiné patří:
a) volit členy Mezivládního výboru;
b) dostávat a posuzovat zprávy stran této úmluvy, které jí předal Mezivládní výbor;
c) schvalovat prováděcí směrnice, které na její žádost připravil Mezivládní výbor;
d) přijímat jakákoli jiná opatření, o nichž se domnívá, že jsou pro podporu cílů této
úmluvy nezbytná.

Článek 23 – Mezivládní výbor
1. Při UNESCO se zřizuje Mezivládní výbor pro ochranu a podporu rozmanitosti kulturních
projevů (dále jen „Mezivládní výbor“). Skládá ze zástupců 18 smluvních států úmluvy,
kteří budou na čtyři roky zvoleni Konferencí stran poté, co tato úmluva vstoupí v platnost
v souladu s článkem 29.
2.

Mezivládní výbor se schází jednou ročně.

3.

Mezivládní výbor působí pod dohledem a v souladu s pokyny Konference stran a skládá
jí účty.

4.

Počet členů Mezivládního výboru se zvýší na 24, jakmile počet stran úmluvy dosáhne 50.

5.

Při volbě členů Mezivládního výboru se vychází ze zásad spravedlivého geografického
rozdělení a rotace.

6.

Aniž jsou dotčeny jiné pravomoci vyplývající pro Mezivládní výbor z této úmluvy,
má Mezivládní výbor za úkol:
a) podporovat cíle této úmluvy, povzbuzovat a sledovat její provádění;
b) na žádost Konference stran připravit předložit jí ke shválení prováděcí směrnice
týkající se provádění a uplatňování ustanovení této úmluvy;
c) předávat Konferenci stran zprávy od stran úmluvy doplněné o vlastní připomínky
a shrnutí obsahu těchto zpráv;
d) činit příslušná doporučení v situacích, na které ho upozorní strany v souladu
s příslušnými ustanoveními této úmluvy, zejména s článkem 8;
e) stanovit procedury a jiné konzultační mechanismy pro podporu cílů a zásad této
úmluvy na jiných mezinárodních fórech;
f) plnit jakékoli jiné úkoly, o které ho může požádat Konference stran.

7. V souladu se svým jednacím řádem může Mezivládní výbor kdykoli vyzvat veřejné nebo
soukromé subjekty nebo i fyzické osoby k účasti na jeho zasedáních s cílem konsultovat
je ve specifických otázkách.
8. Mezivládní výbor si vypracuje jednací řád, který předloží ke schválení Konferenci stran.

Článek 24 – Sekretariát UNESCO
1. Orgánům úmluvy je nápomocen sekretariát UNESCO.
2.

Sekretariát připravuje dokumentaci Konference stran a Mezivládního výboru a návrh
programu jejich zasedání, pomáhá jim s uplatňováním jejich rozhodnutí a podává o nich
zprávy.

VII. Závěrečná ustanovení
Článek 25 – Řešení sporů
1. V případě sporu mezi stranami této úmluvy v otázce výkladu nebo použití této úmluvy se
ho strany snaží řešit prostředictvím jednání.
2.

Nemohou-li dotčené strany dosáhnout shody jednáním, mohou se na základě společné
dohody obrátit na třetí stranu, aby jim poskytla své dobré služby nebo ji požádat o
zprostředkování.

3.

Není-li dobrých služeb nebo zprostředkování nebo nemůže-li být spor vyřešen cestou
jednání, dobrých služeb nebo zprostředkování, může strana využít smírčího řízení
v souladu s postupem uvedeným v příloze této úmluvy. Návrh řešení sporu, který smírčí
komise předloží, strany uváží v dobré víře.

4.

Při ratifikaci, přijetí, schválení úmluvy nebo přistoupení k úmluvě může každá smluvní
strana prohlásit, že výše uvedené smírčí řízení neuznává. Každá strana, která učiní takové
prohlášení, ho může kdykoli vzít zpět prostřednictvím oznámení generálnímu řediteli
UNESCO.

Článek 26 – Ratifikace, přijetí, schválení členskými státy nebo jejich přistoupení
1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu členských států podle
jejich příslušnýchh ústavních předpisů.
2.

Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu se ukládají u generálního
ředitele UNESCO.

Článek 27 – Přístup
1. Tato Úmluva je otevřena k přístupu každému státu, který není členem UNESCO, ale je
členem Organizace spojených národů nebo některé z jejích specializovaných institucí
vyzvanému k přístupu Generální konferencí Organizace.
2. Tato Úmluva je rovněž otevřena k přístupu územím s plnou vnitřní samosprávou,
uznanou jako takovou Organizací spojených národů, přestože tato území nedosáhla plné
nezávislosti podle rezoluce Valného shromáždění OSN 1514 (XV), a mají-li pravomoci
ve věcech upravených touto Úmluvou, včetně pravomoci uzavírat o těchto věcech
smlouvy
3.

V případě organizací regionální hospodářské integrace platí tato ustanovení:

a) tato Úmluva je rovněž otevřena k přístupu každé organizaci regionální hospodářské
integrace, která je s výhradou dále uvedených odstavců plně vázána ustanoveními
úmluvy stejně jako státy, které jsou jejími smluvními stranami;
b) pokud jsou jeden nebo více členských států takové organizace rovněž stranami
úmluvy, dohodne se tato organizace s daným členským státem nebo státy na tom, kdo
za plnění jejích závazků vůči této úmluvě ponese odpovědnost. Toto rozdělení
odpovědnosti nabývá účinku, jakmile je dokončen postup oznamování uvedený
v písmenu c). Organizace a členské státy nejsou oprávněny vykonávat práva plynoucí
z této úmluvy souběžně. Nadto v oblastech spadajících do jejich působnosti mají
organizace regionální hospodářské integrace při výkonu svého hlasovacího práva
počet hlasů odpovídající počtu jejich členských států, které jsou stranami této úmluvy.
Tyto organizace nevykonávají své hlasovací právo, vykonávají-li je jejich členské
státy a naopak;
c) organizace regionální hospodářské integrace a její členský stát nebo státy, které se
dohodly, že si své odpovědnosti rozdělí v souladu s písmenem b), informují strany
o takto navrženém rozdělení tímto způsobem:
i)

ve své listině o přistoupení tato organizace přesně uvede, jak budou
odpovědnosti související s otázkami, jež upravuje tato úmluva, rozděleny;

ii)

v případě pozdějších změn jednotlivých odpovědností informuje organizace
regionální hospodářské integrace depozitáře o jakémkoli návrhu změny těchto
odpovědností; depozitář o této změně informuje strany;

d) u členských států organizace regionální hospodářské integrace, které se stanou
stranami této úmluvy, se má za to, že si zachovaly své pravomoci ve všech oblastech,
které nebyly předmětem převodu kompetencí na organizaci výslovně ohlášeným
nebo oznámeným depozitáři;
e) „organizace regionální hospodářské integrace“ se rozumí organizace tvořená
svrchovanými členskými státy Organizace spojených národů nebo některé z jejích
specializovaných institucí, které tyto státy svěřily svou pravomoc v oblastech, které
upravuje tato úmluva, a která byla podle svých vnitřních předpisů náležite oprávněna
k tomu, aby se stala stranou úmluvy.
4.

Listina o přístupu se ukládá u generálního ředitele UNESCO.

Článek 28 – Kontaktní místa
Poté, co se stane stranou této Úmluvy, každá strana stanoví kontaktní místo uvedené v
článku 9
Článek 29 – Vstup v platnost
1.
Tato Úmluva vstoupí v platnost za tři měsíce po datu uložení třicáté listiny o ratifikaci,
přijetí, schválení nebo přistoupení, avšak pouze ve vztahu ke státům nebo organizacím
regionální hospodářské integrace, které své příslušné listiny o ratifikaci, přijetí, schválení
nebo přistoupení uložily k tomuto datu nebo dříve . Pro každou další stranu vstoupí v platnost
tři měsíce poté, co tato strana uloží svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo
přistoupení.

2.

Pro účely tohoto článku nelze žádnou z listin uložených organizací regionální
hospodářské integrace považovat za doplňky listin, které již uložily členské státy této
organizace.

Článek 30 – Federativní nebo neunitární ústavní systémy
Vzhledem k tomu, že se uznává, že mezinárodní dohody zavazují strany rovněž nezávisle na
jejich ústavních systémech, vztahují se na strany, jež mají federativní nebo neunitární ústavní
systém tato ustanovení:
a) pokud jde o ustanovení této Úmluvy, jejichž uplatňování spadá do působnosti
federální nebo ústřední legislativní moci, budou závazky federální nebo ústřední
vlády stejné jako v případě stran, které nejsou federálními státy;
pokud jde o ustanovení této úmluvy, jejichž uplatňování spadá do působnosti
jednotlivých ustavujících jednotek, jakými jsou státy, hrabství, provincie nebo kantony,
které vázány k přijetí legislativních opatření, federální vláda bude v případě potřeby
informovat příslušné orgány ustavujících jednotek, jakými jsou státy, hrabství, provincie
nebo kantony, o daných ustanoveních a doporučí jim jejich přijetí.
Článek 31 – Výpověď
1. Každá strana může tuto úmluvu vypovědět.
2.

Výpověď se oznamuje písemně listinou, která se uloží u generálního ředitele UNESCO.

3. Výpověď nabývá účinku dvanáct měsíců po přijetí listiny o výpovědi. Nemá žádný vliv na
finanční závazky, kterým je strana podávající výpověď povinna dostát do dne, kdy odstoupení
nabývá účinku.

Článek 32 – Funkce depozitáře
Generální ředitel UNESCO jakožto depozitář této úmluvy informuje členské státy
Organizace, státy, které nejsou jejími členy, a organizace regionální hospodářské informace
uvedené v článku 27, jakož i Organizaci spojených národů o uložení všech listin o ratifikaci,
přijetí, schválení nebo přístupech uvedených v článcích 26 a 27 jakož i o výpovědích
uvedených v článku 31.
Článek 33 – Změny
1. Každá strana může prostřednictvím písemného sdělení generálnímu řediteli navrhnout
změny této Úmluvy. Generální ředitel postoupí toto sdělení všem stranám. Jestliže ve
lhůtě šesti měsíců od postoupení tohoto sdělení alespoň polovina stran dá příznivou
odpověď na tento poždavek, generální ředitel předloží tento návrh k projednání
a případnému přijetí při nejbližším zasedání Konference stran.
2.

Změny se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran.

3.

Jakmile jsou změny této úmluvy přijaty, předloží se stranám k ratifikaci, přijetí, schválení
nebo přístupu.

4. Pro strany, které je ratifikovaly, přijaly, schválily nebo k nim přistoupily, změny této
úmluvy vstupují v platnost tři měsíce poté, co listiny uvedené odstavci 3 tohoto článku
uloží dvě třetiny stran. Následně, pro každou stranu, která změnu ratifikuje, přijme,
schválí nebo k ní přistoupí, tato změna vstupuje v platnost tři měsíce poté, co strana
uložila svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.
5.

Postup uvedený v odstavcích 3 a 4 se nepoužije v případě změn článku 23 týkajících
se počtu členů Mezivládního výboru. Tyto změny vstupují v platnost okamžikem přijetí.

6.

Stát nebo organizace regionální hospodářské integrace uvedené v článku 27, které se
stanou stranou této úmluvy poté, co vstoupily platnost změny v souladu s odstavcem 4
tohoto článku se, nevyjádří-li jiný úmysl, považují za:
a) strany této Úmluvy v pozměněném znění a
b) strany nezměněné Úmluvy ve vztahu ke všem stranám, které těmito změnami
nejsou vázány.

Článek 34 – Závazná znění
Tato Úmluva je vyhotovena v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském
a španělském, přičemž všech šest znění má stejnou platnost.
Článek 35 – Registrace
V souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů bude tato Úmluva na žádost
generálního ředitele UNESCO zaregistrována u sekretariátu Organizace spojených národů.

PŘÍLOHA
Smírčí řízení
Článek 1 – Smírčí komise
Smírčí komise se zřizuje na žádost jedné ze stran sporu. Nedohodnou-li se strany jinak, skládá
se komise z pěti členů, přičemž každá dotčená strana určí dva členy a takto určení členové
vyberou na základě společné dohody předsedu.
Článek 2 – Členové komise
V případě sporu mezi více než dvěma stranami určí strany, které sledují stejný zájem, své
členy komise na základě společné dohody. Mají-li více než dvě strany odlišné zájmy nebo
neshodují-li se v otázce, zda sledují stejný zájem, jmenuje každá strana své vlastní členy.
Článek 3 – Jmenování
Nejmenují-li strany všechny členy komise do dvou měsíců po předložení žádosti o vytvoření
Smírčí komise, provede na žádost strany, která o vytvoření komise požádala, generální ředitel
UNESCO nezbytná jmenování v nové lhůtě dvou měsíců.
Článek 4 – Předseda komise
Jestliže komise nevybere svého předsedu do dvou měsíců po jmenování posledního člena
komise, jmenuje ho na žádost jedné strany v nové lhůtě dvou měsíců generální ředitel.
Článek 5 – Rozhodnutí

Smírčí komise rozhoduje většinou hlasů svých členů. Nedohodnou-li se strany sporu jinak,
určí si komise svůj vlastní postup. Navrhne řešení sporu a strany tento návrh v dobré víře
zváží.
Článek 6 – Neshody
V případě neshody v otázce kompetencí Smírčí komise rozhoduje komise zda je či není
kompeptentní.
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CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION
OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS

Paris, 20 October 2005

CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION
OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, meeting in Paris from 3 to 21 October 2005 at its 33rd session,
Affirming that cultural diversity is a defining characteristic of humanity,
Conscious that cultural diversity forms a common heritage of humanity and should be
cherished and preserved for the benefit of all,
Being aware that cultural diversity creates a rich and varied world, which increases the
range of choices and nurtures human capacities and values, and therefore is a mainspring
for sustainable development for communities, peoples and nations,
Recalling that cultural diversity, flourishing within a framework of democracy, tolerance,
social justice and mutual respect between peoples and cultures, is indispensable for peace
and security at the local, national and international levels,
Celebrating the importance of cultural diversity for the full realization of human rights
and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and
other universally recognized instruments,
Emphasizing the need to incorporate culture as a strategic element in national and
international development policies, as well as in international development cooperation,
taking into account also the United Nations Millennium Declaration (2000) with its
special emphasis on poverty eradication,
Taking into account that culture takes diverse forms across time and space and that this
diversity is embodied in the uniqueness and plurality of the identities and cultural
expressions of the peoples and societies making up humanity,
Recognizing the importance of traditional knowledge as a source of intangible and
material wealth, and in particular the knowledge systems of indigenous peoples, and its
positive contribution to sustainable development, as well as the need for its adequate
protection and promotion,
Recognizing the need to take measures to protect the diversity of cultural expressions,
including their contents, especially in situations where cultural expressions may be
threatened by the possibility of extinction or serious impairment,
Emphasizing the importance of culture for social cohesion in general, and in particular its
potential for the enhancement of the status and role of women in society,
Being aware that cultural diversity is strengthened by the free flow of ideas, and that it is
nurtured by constant exchanges and interaction between cultures,
Reaffirming that freedom of thought, expression and information, as well as diversity of
the media, enable cultural expressions to flourish within societies,
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Recognizing that the diversity of cultural expressions, including traditional cultural
expressions, is an important factor that allows individuals and peoples to express and to
share with others their ideas and values,
Recalling that linguistic diversity is a fundamental element of cultural diversity, and
reaffirming the fundamental role that education plays in the protection and promotion of
cultural expressions,
Taking into account the importance of the vitality of cultures, including for persons
belonging to minorities and indigenous peoples, as manifested in their freedom to create,
disseminate and distribute their traditional cultural expressions and to have access thereto,
so as to benefit them for their own development,
Emphasizing the vital role of cultural interaction and creativity, which nurture and renew
cultural expressions and enhance the role played by those involved in the development of
culture for the progress of society at large,
Recognizing the importance of intellectual property rights in sustaining those involved in
cultural creativity,
Being convinced that cultural activities, goods and services have both an economic and a
cultural nature, because they convey identities, values and meanings, and must therefore
not be treated as solely having commercial value,
Noting that while the processes of globalization, which have been facilitated by the rapid
development of information and communication technologies, afford unprecedented
conditions for enhanced interaction between cultures, they also represent a challenge for
cultural diversity, namely in view of risks of imbalances between rich and poor countries,
Being aware of UNESCO’s specific mandate to ensure respect for the diversity of cultures
and to recommend such international agreements as may be necessary to promote the free
flow of ideas by word and image,
Referring to the provisions of the international instruments adopted by UNESCO relating
to cultural diversity and the exercise of cultural rights, and in particular the Universal
Declaration on Cultural Diversity of 2001,
Adopts this Convention on 20 October 2005.
I. Objectives and guiding principles
Article 1 – Objectives
The objectives of this Convention are:
(a)

to protect and promote the diversity of cultural expressions;

(b)

to create the conditions for cultures to flourish and to freely interact in a
mutually beneficial manner;
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(c)

to encourage dialogue among cultures with a view to ensuring wider and
balanced cultural exchanges in the world in favour of intercultural respect and
a culture of peace;

(d)

to foster interculturality in order to develop cultural interaction in the spirit of
building bridges among peoples;

(e)

to promote respect for the diversity of cultural expressions and raise awareness
of its value at the local, national and international levels;

(f)

to reaffirm the importance of the link between culture and development for all
countries, particularly for developing countries, and to support actions
undertaken nationally and internationally to secure recognition of the true
value of this link;

(g)

to give recognition to the distinctive nature of cultural activities, goods and
services as vehicles of identity, values and meaning;

(h)

to reaffirm the sovereign rights of States to maintain, adopt and implement
policies and measures that they deem appropriate for the protection and
promotion of the diversity of cultural expressions on their territory;

(i)

to strengthen international cooperation and solidarity in a spirit of partnership
with a view, in particular, to enhancing the capacities of developing countries
in order to protect and promote the diversity of cultural expressions.
Article 2 – Guiding principles

1.

Principle of respect for human rights and fundamental freedoms

Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights and fundamental
freedoms, such as freedom of expression, information and communication, as well as the
ability of individuals to choose cultural expressions, are guaranteed. No one may invoke
the provisions of this Convention in order to infringe human rights and fundamental
freedoms as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights or guaranteed by
international law, or to limit the scope thereof.
2.

Principle of sovereignty

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of
international law, the sovereign right to adopt measures and policies to protect and
promote the diversity of cultural expressions within their territory.
3.

Principle of equal dignity of and respect for all cultures

The protection and promotion of the diversity of cultural expressions presuppose the
recognition of equal dignity of and respect for all cultures, including the cultures of
persons belonging to minorities and indigenous peoples.
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4.

Principle of international solidarity and cooperation

International cooperation and solidarity should be aimed at enabling countries, especially
developing countries, to create and strengthen their means of cultural expression,
including their cultural industries, whether nascent or established, at the local, national and
international levels.
5.

Principle of the complementarity of economic and cultural aspects of development

Since culture is one of the mainsprings of development, the cultural aspects of
development are as important as its economic aspects, which individuals and peoples have
the fundamental right to participate in and enjoy.
6.

Principle of sustainable development

Cultural diversity is a rich asset for individuals and societies. The protection, promotion
and maintenance of cultural diversity are an essential requirement for sustainable
development for the benefit of present and future generations.
7.

Principle of equitable access

Equitable access to a rich and diversified range of cultural expressions from all over the
world and access of cultures to the means of expressions and dissemination constitute
important elements for enhancing cultural diversity and encouraging mutual
understanding.
8.

Principle of openness and balance

When States adopt measures to support the diversity of cultural expressions, they should
seek to promote, in an appropriate manner, openness to other cultures of the world and to
ensure that these measures are geared to the objectives pursued under the present
Convention.
II. Scope of application
Article 3 – Scope of application
This Convention shall apply to the policies and measures adopted by the Parties related to
the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.
III. Definitions
Article 4 – Definitions
For the purposes of this Convention, it is understood that:
1.

Cultural diversity

“Cultural diversity” refers to the manifold ways in which the cultures of groups and
societies find expression. These expressions are passed on within and among groups and
societies.
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Cultural diversity is made manifest not only through the varied ways in which the cultural
heritage of humanity is expressed, augmented and transmitted through the variety of
cultural expressions, but also through diverse modes of artistic creation, production,
dissemination, distribution and enjoyment, whatever the means and technologies used.
2.

Cultural content

“Cultural content” refers to the symbolic meaning, artistic dimension and cultural values
that originate from or express cultural identities.
3.

Cultural expressions

“Cultural expressions” are those expressions that result from the creativity of individuals,
groups and societies, and that have cultural content.
4.

Cultural activities, goods and services

“Cultural activities, goods and services” refers to those activities, goods and services,
which at the time they are considered as a specific attribute, use or purpose, embody or
convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural
activities may be an end in themselves, or they may contribute to the production of
cultural goods and services.
5.

Cultural industries

“Cultural industries” refers to industries producing and distributing cultural goods or
services as defined in paragraph 4 above.
6.

Cultural policies and measures

“Cultural policies and measures” refers to those policies and measures relating to culture,
whether at the local, national, regional or international level that are either focused on
culture as such or are designed to have a direct effect on cultural expressions of
individuals, groups or societies, including on the creation, production, dissemination,
distribution of and access to cultural activities, goods and services.
7.

Protection

“Protection” means the adoption of measures aimed at the preservation, safeguarding and
enhancement of the diversity of cultural expressions.
“Protect” means to adopt such measures.
8.

Interculturality

“Interculturality” refers to the existence and equitable interaction of diverse cultures and
the possibility of generating shared cultural expressions through dialogue and mutual
respect.
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IV. Rights and obligations of Parties
Article 5 – General rule regarding rights and obligations
1.
The Parties, in conformity with the Charter of the United Nations, the principles of
international law and universally recognized human rights instruments, reaffirm their
sovereign right to formulate and implement their cultural policies and to adopt measures to
protect and promote the diversity of cultural expressions and to strengthen international
cooperation to achieve the purposes of this Convention.
2.
When a Party implements policies and takes measures to protect and promote the
diversity of cultural expressions within its territory, its policies and measures shall be
consistent with the provisions of this Convention.
Article 6 – Rights of parties at the national level
1.
Within the framework of its cultural policies and measures as defined in Article 4.6
and taking into account its own particular circumstances and needs, each Party may adopt
measures aimed at protecting and promoting the diversity of cultural expressions within its
territory.
2.

Such measures may include the following:
(a)

regulatory measures aimed at protecting and promoting diversity of cultural
expressions;

(b)

measures that, in an appropriate manner, provide opportunities for domestic
cultural activities, goods and services among all those available within the
national territory for the creation, production, dissemination, distribution and
enjoyment of such domestic cultural activities, goods and services, including
provisions relating to the language used for such activities, goods and services;

(c)

measures aimed at providing domestic independent cultural industries and
activities in the informal sector effective access to the means of production,
dissemination and distribution of cultural activities, goods and services;

(d)

measures aimed at providing public financial assistance;

(e)

measures aimed at encouraging non-profit organizations, as well as public and
private institutions and artists and other cultural professionals, to develop and
promote the free exchange and circulation of ideas, cultural expressions and
cultural activities, goods and services, and to stimulate both the creative and
entrepreneurial spirit in their activities;

(f)

measures aimed at establishing and supporting public institutions, as
appropriate;

(g)

measures aimed at nurturing and supporting artists and others involved in the
creation of cultural expressions;

(h)

measures aimed at enhancing diversity of the media, including through public
service broadcasting.
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Article 7 – Measures to promote cultural expressions
1.
Parties shall endeavour to create in their territory an environment which encourages
individuals and social groups:
(a)

to create, produce, disseminate, distribute and have access to their own
cultural expressions, paying due attention to the special circumstances and
needs of women as well as various social groups, including persons belonging
to minorities and indigenous peoples;

(b)

to have access to diverse cultural expressions from within their territory as
well as from other countries of the world.

2.
Parties shall also endeavour to recognize the important contribution of artists, others
involved in the creative process, cultural communities, and organizations that support their
work, and their central role in nurturing the diversity of cultural expressions.
Article 8 – Measures to protect cultural expressions
1.
Without prejudice to the provisions of Articles 5 and 6, a Party may determine the
existence of special situations where cultural expressions on its territory are at risk of
extinction, under serious threat, or otherwise in need of urgent safeguarding.
2.
Parties may take all appropriate measures to protect and preserve cultural
expressions in situations referred to in paragraph 1 in a manner consistent with the
provisions of this Convention.
3.
Parties shall report to the Intergovernmental Committee referred to in Article 23 all
measures taken to meet the exigencies of the situation, and the Committee may make
appropriate recommendations.
Article 9 – Information sharing and transparency
Parties shall:
(a)

provide appropriate information in their reports to UNESCO every four years
on measures taken to protect and promote the diversity of cultural expressions
within their territory and at the international level;

(b)

designate a point of contact responsible for information sharing in relation to
this Convention;

(c)

share and exchange information relating to the protection and promotion of the
diversity of cultural expressions.
Article 10 – Education and public awareness

Parties shall:
(a)

encourage and promote understanding of the importance of the protection and
promotion of the diversity of cultural expressions, inter alia, through
educational and greater public awareness programmes;
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(b)

cooperate with other Parties and international and regional organizations in
achieving the purpose of this article;

(c)

endeavour to encourage creativity and strengthen production capacities by
setting up educational, training and exchange programmes in the field of
cultural industries. These measures should be implemented in a manner which
does not have a negative impact on traditional forms of production.
Article 11 – Participation of civil society

Parties acknowledge the fundamental role of civil society in protecting and promoting the
diversity of cultural expressions. Parties shall encourage the active participation of civil
society in their efforts to achieve the objectives of this Convention.
Article 12 – Promotion of international cooperation
Parties shall endeavour to strengthen their bilateral, regional and international cooperation
for the creation of conditions conducive to the promotion of the diversity of cultural
expressions, taking particular account of the situations referred to in Articles 8 and 17,
notably in order to:
(a)

facilitate dialogue among Parties on cultural policy;

(b)

enhance public sector strategic and management capacities in cultural public
sector institutions, through professional and international cultural exchanges
and sharing of best practices;

(c)

reinforce partnerships with and among civil society, non-governmental
organizations and the private sector in fostering and promoting the diversity of
cultural expressions;

(d)

promote the use of new technologies, encourage partnerships to enhance
information sharing and cultural understanding, and foster the diversity of
cultural expressions;

(e)

encourage the conclusion of co-production and co-distribution agreements.
Article 13 – Integration of culture in sustainable development

Parties shall endeavour to integrate culture in their development policies at all levels for
the creation of conditions conducive to sustainable development and, within this
framework, foster aspects relating to the protection and promotion of the diversity of
cultural expressions.
Article 14 – Cooperation for development
Parties shall endeavour to support cooperation for sustainable development and poverty
reduction, especially in relation to the specific needs of developing countries, in order to
foster the emergence of a dynamic cultural sector by, inter alia, the following means:
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(a)

the strengthening of the cultural industries in developing countries through:
(i)

creating and strengthening cultural production and distribution capacities
in developing countries;

(ii)

facilitating wider access to the global market and international
distribution networks for their cultural activities, goods and services;

(iii) enabling the emergence of viable local and regional markets;
(iv) adopting, where possible, appropriate measures in developed countries
with a view to facilitating access to their territory for the cultural
activities, goods and services of developing countries;
(v)

providing support for creative work and facilitating the mobility, to the
extent possible, of artists from the developing world;

(vi) encouraging appropriate collaboration between developed
developing countries in the areas, inter alia, of music and film;

and

(b)

capacity-building through the exchange of information, experience and
expertise, as well as the training of human resources in developing countries,
in the public and private sector relating to, inter alia, strategic and
management capacities, policy development and implementation, promotion
and distribution of cultural expressions, small-, medium- and micro-enterprise
development, the use of technology, and skills development and transfer;

(c)

technology transfer through the introduction of appropriate incentive measures
for the transfer of technology and know-how, especially in the areas of cultural
industries and enterprises;

(d)

financial support through:
(i)

the establishment of an International Fund for Cultural Diversity as
provided in Article 18;

(ii)

the provision of official development assistance, as appropriate,
including technical assistance, to stimulate and support creativity;

(iii) other forms of financial assistance such as low interest loans, grants and
other funding mechanisms.
Article 15 – Collaborative arrangements
Parties shall encourage the development of partnerships, between and within the public
and private sectors and non-profit organizations, in order to cooperate with developing
countries in the enhancement of their capacities in the protection and promotion of the
diversity of cultural expressions. These innovative partnerships shall, according to the
practical needs of developing countries, emphasize the further development of
infrastructure, human resources and policies, as well as the exchange of cultural activities,
goods and services.
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Article 16 – Preferential treatment for developing countries
Developed countries shall facilitate cultural exchanges with developing countries by
granting, through the appropriate institutional and legal frameworks, preferential treatment
to artists and other cultural professionals and practitioners, as well as cultural goods and
services from developing countries.
Article 17 – International cooperation in situations of serious threat to cultural
expressions
Parties shall cooperate in providing assistance to each other, and, in particular to
developing countries, in situations referred to under Article 8.
Article 18 – International Fund for Cultural Diversity
1.
An International Fund for Cultural Diversity, hereinafter referred to as “the Fund”, is
hereby established.
2.
The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial
Regulations of UNESCO.
3.

The resources of the Fund shall consist of:
(a)

voluntary contributions made by Parties;

(b)

funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;

(c)

contributions, gifts or bequests by other States; organizations and programmes
of the United Nations system, other regional or international organizations;
and public or private bodies or individuals;

(d)

any interest due on resources of the Fund;

(e)

funds raised through collections and receipts from events organized for the
benefit of the Fund;

(f)

any other resources authorized by the Fund’s regulations.

4.
The use of resources of the Fund shall be decided by the Intergovernmental
Committee on the basis of guidelines determined by the Conference of Parties referred to
in Article 22.
5.
The Intergovernmental Committee may accept contributions and other forms of
assistance for general and specific purposes relating to specific projects, provided that
those projects have been approved by it.
6.
No political, economic or other conditions that are incompatible with the objectives
of this Convention may be attached to contributions made to the Fund.
7.
Parties shall endeavour to provide voluntary contributions on a regular basis towards
the implementation of this Convention.
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Article 19 – Exchange, analysis and dissemination of information
1.
Parties agree to exchange information and share expertise concerning data collection
and statistics on the diversity of cultural expressions as well as on best practices for its
protection and promotion.
2.
UNESCO shall facilitate, through the use of existing mechanisms within the
Secretariat, the collection, analysis and dissemination of all relevant information, statistics
and best practices.
3.
UNESCO shall also establish and update a data bank on different sectors and
governmental, private and non-profit organizations involved in the area of cultural
expressions.
4.
To facilitate the collection of data, UNESCO shall pay particular attention to
capacity-building and the strengthening of expertise for Parties that submit a request for
such assistance.
5.
The collection of information identified in this Article shall complement the
information collected under the provisions of Article 9.
V. Relationship to other instruments
Article 20 – Relationship to other treaties: mutual supportiveness,
complementarity and non-subordination
1.
Parties recognize that they shall perform in good faith their obligations under this
Convention and all other treaties to which they are parties. Accordingly, without
subordinating this Convention to any other treaty,
(a)

they shall foster mutual supportiveness between this Convention and the other
treaties to which they are parties; and

(b)

when interpreting and applying the other treaties to which they are parties or
when entering into other international obligations, Parties shall take into
account the relevant provisions of this Convention.

2.
Nothing in this Convention shall be interpreted as modifying rights and obligations
of the Parties under any other treaties to which they are parties.
Article 21 – International consultation and coordination
Parties undertake to promote the objectives and principles of this Convention in other
international forums. For this purpose, Parties shall consult each other, as appropriate,
bearing in mind these objectives and principles.
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VI. Organs of the Convention
Article 22 – Conference of Parties
1.
A Conference of Parties shall be established. The Conference of Parties shall be the
plenary and supreme body of this Convention.
2.
The Conference of Parties shall meet in ordinary session every two years, as far as
possible, in conjunction with the General Conference of UNESCO. It may meet in
extraordinary session if it so decides or if the Intergovernmental Committee receives a
request to that effect from at least one-third of the Parties.
3.

The Conference of Parties shall adopt its own rules of procedure.

4.

The functions of the Conference of Parties shall be, inter alia:
(a)

to elect the Members of the Intergovernmental Committee;

(b)

to receive and examine reports of the Parties to this Convention transmitted by
the Intergovernmental Committee;

(c)

to approve the operational guidelines prepared upon its request by the
Intergovernmental Committee;

(d)

to take whatever other measures it may consider necessary to further the
objectives of this Convention.
Article 23 – Intergovernmental Committee

1.
An Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity
of Cultural Expressions, hereinafter referred to as “the Intergovernmental Committee”,
shall be established within UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States
Parties to the Convention, elected for a term of four years by the Conference of Parties
upon entry into force of this Convention pursuant to Article 29.
2.

The Intergovernmental Committee shall meet annually.

3.
The Intergovernmental Committee shall function under the authority and guidance
of and be accountable to the Conference of Parties.
4.
The Members of the Intergovernmental Committee shall be increased to 24 once the
number of Parties to the Convention reaches 50.
5.
The election of Members of the Intergovernmental Committee shall be based on the
principles of equitable geographical representation as well as rotation.
6.
Without prejudice to the other responsibilities conferred upon it by this Convention,
the functions of the Intergovernmental Committee shall be:
(a)

to promote the objectives of this Convention and to encourage and monitor the
implementation thereof;
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(b)

to prepare and submit for approval by the Conference of Parties, upon its
request, the operational guidelines for the implementation and application of
the provisions of the Convention;

(c)

to transmit to the Conference of Parties reports from Parties to the Convention,
together with its comments and a summary of their contents;

(d)

to make appropriate recommendations to be taken in situations brought to its
attention by Parties to the Convention in accordance with relevant provisions
of the Convention, in particular Article 8;

(e)

to establish procedures and other mechanisms for consultation aimed at
promoting the objectives and principles of this Convention in other
international forums;

(f)

to perform any other tasks as may be requested by the Conference of Parties.

7.
The Intergovernmental Committee, in accordance with its Rules of Procedure, may
invite at any time public or private organizations or individuals to participate in its
meetings for consultation on specific issues.
8.
The Intergovernmental Committee shall prepare and submit to the Conference of
Parties, for approval, its own Rules of Procedure.
Article 24 – UNESCO Secretariat
1.

The organs of the Convention shall be assisted by the UNESCO Secretariat.

2.
The Secretariat shall prepare the documentation of the Conference of Parties and the
Intergovernmental Committee as well as the agenda of their meetings and shall assist in
and report on the implementation of their decisions.
VII. Final clauses
Article 25 – Settlement of disputes
1.
In the event of a dispute between Parties to this Convention concerning the
interpretation or the application of the Convention, the Parties shall seek a solution by
negotiation.
2.
If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly
seek the good offices of, or request mediation by, a third party.
3.
If good offices or mediation are not undertaken or if there is no settlement by
negotiation, good offices or mediation, a Party may have recourse to conciliation in
accordance with the procedure laid down in the Annex of this Convention. The Parties
shall consider in good faith the proposal made by the Conciliation Commission for the
resolution of the dispute.
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4.
Each Party may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession,
declare that it does not recognize the conciliation procedure provided for above. Any Party
having made such a declaration may, at any time, withdraw this declaration by notification
to the Director-General of UNESCO.
Article 26 – Ratification, acceptance, approval or accession by Member States
1.
This Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession
by Member States of UNESCO in accordance with their respective constitutional
procedures.
2.
The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited
with the Director-General of UNESCO.
Article 27 – Accession
1.
This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO
but members of the United Nations, or of any of its specialized agencies, that are invited
by the General Conference of UNESCO to accede to it.
2.
This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full
internal self-government recognized as such by the United Nations, but which have not
attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV),
and which have competence over the matters governed by this Convention, including the
competence to enter into treaties in respect of such matters.
3.

The following provisions apply to regional economic integration organizations:
(a)

This Convention shall also be open to accession by any regional economic
integration organization, which shall, except as provided below, be fully
bound by the provisions of the Convention in the same manner as States
Parties;

(b)

In the event that one or more Member States of such an organization is also
Party to this Convention, the organization and such Member State or States
shall decide on their responsibility for the performance of their obligations
under this Convention. Such distribution of responsibility shall take effect
following completion of the notification procedure described in subparagraph
(c). The organization and the Member States shall not be entitled to exercise
rights under this Convention concurrently. In addition, regional economic
integration organizations, in matters within their competence, shall exercise
their rights to vote with a number of votes equal to the number of their
Member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall
not exercise its right to vote if any of its Member States exercises its right, and
vice-versa;

(c)

A regional economic integration organization and its Member State or States
which have agreed on a distribution of responsibilities as provided in
subparagraph (b) shall inform the Parties of any such proposed distribution of
responsibilities in the following manner:
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(i)

in their instrument of accession, such organization shall declare with
specificity, the distribution of their responsibilities with respect to
matters governed by the Convention;

(ii)

in the event of any later modification of their respective responsibilities,
the regional economic integration organization shall inform the
depositary of any such proposed modification of their respective
responsibilities; the depositary shall in turn inform the Parties of such
modification;

(d)

Member States of a regional economic integration organization which become
Parties to this Convention shall be presumed to retain competence over all
matters in respect of which transfers of competence to the organization have
not been specifically declared or informed to the depositary;

(e)

“Regional economic integration organization” means an organization
constituted by sovereign States, members of the United Nations or of any of its
specialized agencies, to which those States have transferred competence in
respect of matters governed by this Convention and which has been duly
authorized, in accordance with its internal procedures, to become a Party to it.

4.
The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of
UNESCO.
Article 28 – Point of contact
Upon becoming Parties to this Convention, each Party shall designate a point of contact as
referred to in Article 9.
Article 29 – Entry into force
1.
This Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the
thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with
respect to those States or regional economic integration organizations that have deposited
their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before
that date. It shall enter into force with respect to any other Party three months after the
deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2.
For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by Member
States of the organization.
Article 30 – Federal or non-unitary constitutional systems
Recognizing that international agreements are equally binding on Parties regardless of
their constitutional systems, the following provisions shall apply to Parties which have a
federal or non-unitary constitutional system:
(a)

with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which
comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power,
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the obligations of the federal or central government shall be the same as for
those Parties which are not federal States;
(b)

with regard to the provisions of the Convention, the implementation of which
comes under the jurisdiction of individual constituent units such as States,
counties, provinces, or cantons which are not obliged by the constitutional
system of the federation to take legislative measures, the federal government
shall inform, as necessary, the competent authorities of constituent units such
as States, counties, provinces or cantons of the said provisions, with its
recommendation for their adoption.
Article 31 – Denunciation

1.

Any Party to this Convention may denounce this Convention.

2.
The denunciation shall be notified by an instrument in writing deposited with the
Director-General of UNESCO.
3.
The denunciation shall take effect 12 months after the receipt of the instrument of
denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the Party denouncing the
Convention until the date on which the withdrawal takes effect.
Article 32 – Depositary functions
The Director-General of UNESCO, as the depositary of this Convention, shall inform the
Member States of the Organization, the States not members of the Organization and
regional economic integration organizations referred to in Article 27, as well as the United
Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or
accession provided for in Articles 26 and 27, and of the denunciations provided for in
Article 31.
Article 33 – Amendments
1.
A Party to this Convention may, by written communication addressed to the
Director-General, propose amendments to this Convention. The Director-General shall
circulate such communication to all Parties. If, within six months from the date of dispatch
of the communication, no less than one half of the Parties reply favourably to the request,
the Director-General shall present such proposal to the next session of the Conference of
Parties for discussion and possible adoption.
2.

Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

3.
Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted to the Parties for
ratification, acceptance, approval or accession.
4.
For Parties which have ratified, accepted, approved or acceded to them, amendments
to this Convention shall enter into force three months after the deposit of the instruments
referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the Parties. Thereafter, for each
Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment
shall enter into force three months after the date of deposit by that Party of its instrument
of ratification, acceptance, approval or accession.
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5.
The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to
Article 23 concerning the number of Members of the Intergovernmental Committee.
These amendments shall enter into force at the time they are adopted.
6.
A State or a regional economic integration organization referred to in Article 27
which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in
conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different
intention, be considered to be:
(a)

Party to this Convention as so amended; and

(b)

a Party to the unamended Convention in relation to any Party not bound by the
amendments.
Article 34 – Authoritative texts

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish, all six texts being equally authoritative.
Article 35 – Registration
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall
be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the DirectorGeneral of UNESCO.
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ANNEX
Conciliation Procedure
Article 1 – Conciliation Commission
A Conciliation Commission shall be created upon the request of one of the Parties to the
dispute. The Commission shall, unless the Parties otherwise agree, be composed of five
members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those
members.
Article 2 – Members of the Commission
In disputes between more than two Parties, Parties in the same interest shall appoint their
members of the Commission jointly by agreement. Where two or more Parties have
separate interests or there is a disagreement as to whether they are of the same interest,
they shall appoint their members separately.
Article 3 – Appointments
If any appointments by the Parties are not made within two months of the date of the
request to create a Conciliation Commission, the Director-General of UNESCO shall, if
asked to do so by the Party that made the request, make those appointments within a
further two-month period.
Article 4 – President of the Commission
If a President of the Conciliation Commission has not been chosen within two months of
the last of the members of the Commission being appointed, the Director-General of
UNESCO shall, if asked to do so by a Party, designate a President within a further twomonth period.
Article 5 – Decisions
The Conciliation Commission shall take its decisions by majority vote of its members. It
shall, unless the Parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It
shall render a proposal for resolution of the dispute, which the Parties shall consider in
good faith.
Article 6 – Disagreement
A disagreement as to whether the Conciliation Commission has competence shall be
decided by the Commission.

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,
Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et
qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles,
nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du
développement durable des communautés, des peuples et des nations,
Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de
tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est
indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques
nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale
pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de
l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette
diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions
culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse
immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples
autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité
d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions
culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions
culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa
contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle
se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des
médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions

culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples
d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle,
et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des
expressions culturelles,
Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes
appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur
liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir
accès de manière à favoriser leur propre développement,
Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et
renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au
développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes
qui participent à la créativité culturelle,
Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et
culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc
pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des
technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites
d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité
culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des
cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre
circulation des idées par le mot et par l’image,
Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait
à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration
universelle sur la diversité culturelle de 2001,
Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.
I. Objectifs et principes directeurs
Article premier – Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de
manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus

intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la
paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de
bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de
conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en
particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national
et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que
porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les
politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin,
notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la
diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les
libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication,
ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis.
Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits
de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle
des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la
reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des
personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays,

particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à
leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou
établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du
développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les
peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection,
la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un
développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du
monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des
éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la
compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles,
ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du
monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente
Convention.
II. Champ d’application
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties
relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

III. Définitions
Article 4 – Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des
groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des
groupes et des sociétés et entre eux.

La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles
le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des
expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de
production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que
soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs
culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des
groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors
qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité
spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la
valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en
elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services
culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à
un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en
tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus,
groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution
d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise
en valeur de la diversité des expressions culturelles.
« Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures ainsi
qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect
mutuel.

IV. Droits et obligations des Parties
Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du
droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de
l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et
d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles
ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la
présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures
doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et
compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter
des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son
territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions
culturelles ;
(b) les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et
services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et
services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production,
diffusion, distribution et jouissance, y compris les dispositions relatives à la langue utilisée
pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux
activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de
distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les
institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à
développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions
culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et
l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service
public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont
impliqués dans la création d’expressions culturelles ;

(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du
service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir
accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que
de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples
autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des
autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de
tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des
organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir
la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence
de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un
risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une
sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les
expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux
dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les
mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des
recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée
sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions
culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente
Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.

Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la
promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes
d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour
atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise
en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des
industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir
d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation
active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente
Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin
de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en
tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue
notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions
culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi
qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et
le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions
culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de
renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la
diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les
niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre,

de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions
culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction
de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en
développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres
par les moyens suivants :
(a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les
pays en développement ;
(ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché
mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés
en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en
développement ;
(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des
artistes des pays en développement ;
(vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en
développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
(b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise,
ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les
secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion,
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des
expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises,
l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
(c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives
appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
(d) Le soutien financier par :
(i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à
l’article 18 ;
(ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une
assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des
subventions et d’autres mécanismes de financement.

Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et
les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en
développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins
concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources
humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en
accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement
préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs
biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les
expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux
pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé « le Fonds
».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et
programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou
internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la
base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.

5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes
d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu
que ces projets soient approuvés par lui.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique,
économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la
mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des
données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux
meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte,
l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la
matière.
3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les
différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans
le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au
renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une
assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par
les dispositions de l’article 9.
V. Relations avec les autres instruments
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et
non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de
la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans
subordonner cette Convention aux autres traités,
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels
elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou
lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte
les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et
obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.

Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans
d’autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant
à l’esprit ces objectifs et ces principes.
VI. Organes de la Convention
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et
suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure
du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en
session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité
intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le
Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité
intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la
présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité
intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention,
élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en
vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives
de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le
nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la

répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les
fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa
mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des
directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la
Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention,
accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les
Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en
particulier l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les
objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à
tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses
réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation
de la Conférence des Parties.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité
intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application
de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.
VII. Dispositions finales
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou
l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles
peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par

négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation
conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties
examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de
conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus.
Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par
une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à
l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés
auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 – Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO
mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées,
invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent
d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations
Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514
(XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique
régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration
économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les
dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la
présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur
responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce
partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à
l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer
concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines
relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour
exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui
sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si
les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui

ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties
du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des
responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation
d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de
modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette
modification ;
(d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent
Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant
pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé
au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation
constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une
de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des
domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures
internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact
visé à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à
l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé
leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette
date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation
d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux
instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de
leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un
régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de
la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement

fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de
la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou
cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre
des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à
la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés,
provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 – Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de
l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation.
Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de
s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention,
informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations
d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations
Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à
l’article 31.
Article 33 – Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général,
proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette
communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de
la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette
demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la
Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour
ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à
la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au
paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie
qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur
trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à
l’article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces
amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 27 qui
devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements
conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention
différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par
ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les
six textes faisant également foi.
Article 35 – Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur
général de l’UNESCO.

ANNEXE
Procédure de conciliation
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À
moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq
membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un
commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent
leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont
des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles
ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de
conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le
Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux
nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4 - Président de la commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la
Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête
d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 – Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À
moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre
procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de
bonne foi.
Article 6 – Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci
décide si elle est ou non compétente.

