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 )IFCD( تقرير األمانة العامة المتعلق بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي من جدول األعمال المؤقت: 10البند 

 

تتضمن هذه الوثيقة تقرير األمانة العامة المتعلق بتدشين الصندوق 
 الدولي للتنوع الثقافي. 

 37القرار المطلوب: الفقرة 
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صندوًقا طوعًيا متعدد المانحين ُدِشن بموجب  يعد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (يشار إليه فيما يلي بـ"الصندوق") -1

(يشار إليها فيما يلي بـ"االتفاقية"), ويهدف إلى دعم  2005من اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي عام  18المادة 

البلدان ر القطاعات الثقافية الديناميكية في التعاون الدولي للتنمية المستدامة والحد من الفقر, باإلضافة إلى تشجيع ظهو

 النامية األطراف في االتفاقية.

تضمن الهدف الرئيسي للصندوق الدولي للتنوع الثقافي االستثمار في المشاريع التي ُتحِدث تغييًرا هيكلًيا من خالل ي -2

إعداد وصياغة السياسات واالستراتيجيات ذات التأثير المباشر على عمليات إبداع أشكال التعبير الثقافي المتنوعة وإنتاجها 

سلع والخدمات واألنشطة الثقافية ضمن إطار تعزيز البنية التحتية المؤسسية التي تعد وتوزيعها والوصول إليها ومن بينها ال

 عامالً بالغ األهمية في دعم الصناعات الثقافية المستدامة على الصعيدين المحلي واإلقليمي.

للمبادئ التوجيهية , اعتمادها 2013أقرت الدول األطراف, في الدورة العادية الرابعة للمؤتمر التي عقدت في يونيو  -3

آليات اإلدارة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي والُمنفذة من ِقَبل خدمة ) والُمعلن عنها عبر تقييم CP 9  4الُمنقحة (القرار 

 الرقابة الداخلية لليونسكو. 

دولة  48وع في مشر 78ومنذ تاريخه قام بتمويل  2010اضطلع الصندوق الدولي للتنوع الثقافي بدوره بداية من عام  -4

مليون دوالر أمريكي بنهاية  5.2نامية أو األقل نمًوا, حيث بلغت القيمة اإلجمالية للتمويل المقدم لهذه المشاريع حوالي 

) خلق بيئات سياسية تضطلع بتعزيز تنوع أشكال 1كما ساهمت المشاريع الُممولَة من قبل الصندوق في:  2015أبريل 

) تعزيز 3الفرص والقيم الُمقدمة من قبل الصناعات الثقافية واإلبداعية لتحقيق التنمية المستدامة, ) تحديد 2التعبير الثقافي, 

 القدرات الفردية والتنظيمية والمؤسسية للقطاع الثقافي.

, حيث قامت اللجنة 2007مليون دوالر أمريكي منذ  7.3تخطى إجمالي المساهمات التراكمية للصندوق ما قيمته  -5

الدولية (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") التابعة للصندوق والمتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الحكومية 

في المائة لتكاليف دعم المشروع,  10مليون دوالر أمريكي شاملة نسبة  5.6حتى الوقت الراهن بتخصيص ما قيمته 

من الميزانية لتمويل المشروع بشكل مباشر وبالتوافق مع القرارات الُمتَخذة في المائة  82باإلضافة إلى تخصيصها لما نسبته 

سابًقا, وبذلك يتم تخصيص غالبية األموال إلنجاز المشاريع وليس لتغطية تكاليف التشغيل المتعلقة باألمانة العامة, حيث تشمل 

دوالر  17000ما مجموعه  2015ديسمبر  إلى 2014التكاليف الثابتة والُمخصصة من قبل اللجنة في الفترة من يناير 

دوالر أمريكي للمساعدة القائمة على المشاركة بهدف دعوة أعضاء اللجنة من  35.000أمريكي لتكاليف التشغيل العامة و

ء مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالتعاقدات مع الخبرا 110.000الدول األقل نمًوا إلى االجتماعات النظامية, باإلضافة إلى 

الُمعينين من ِقَبل اللجنة إلجراء التقييم للطلبات الُمقدمة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي لتنظيم اجتماع واحد لفريق الخبراء, 

 في المائة لتكاليف دعم المشروع. 10كما تتضمن جميع مخصصات التكاليف الثابتة ما نسبته 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf#page=10
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_developing_Parties.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_developing_Parties.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_developing_Parties.pdf
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من للتعاون الدولي الهادف إلى تعزيز القطاعات الثقافية الديناميكية ال يستثنيه  يعد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي أداًة فعالة -6

) نقص الموارد 1مواجهة بعض التحديات التي تحد من فعاليته وأدائه في المستقبل, فيما يلي توضيح للتحديات الرئيسية: 

) ركود 2يذ إستراتيجيته في جمع األموال, البشرية الالزمة إلدارة الصندوق ومراقبة مشاريعه الُممولَة وتقييمها وتنف

) رفع مستوى الوعي والشفافية فيما 3المساهمات المتعلقة بالصندوق ال يلبي العدد الهائل من طلبات التمويل وتطلعاتها, 

 يتعلق بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي خصوًصا وسط المانحين المحتملين من القطاع الخاص والشركاء. 

 

ه الوثيقة النتائج الرئيسية المتعلقة بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي الُمنفذ من قبل األمانة العامة, كما تتضمن تتضمن هذ -7

المعلومات الُمحدثة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات دائرة الرقابة الداخلية باإلضافة إلى تنفيذ إستراتيجية االتصاالت وجمع 

ضمن  2002عامة حول حالة كافة المشاريع الُمعتمدة من قبل اللجنة منذ عام األموال, ويمكن االطالع على النظرة ال

  .CE/15/5.CP/INF.10 الوثيقة اإلعالمية رقم

 

 دعوة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي لتقديم طلبات التمويل 

 

باإلضافة إلى وضعه  ,2014يناير  29وّجه الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الدعوة الخامسة لتقديم طلبات التمويل في  -8

) والُمعتمدة من قبل الدول األطراف في الدورة العادية  4CP 9إلطار زمني جديد يتبع المبادئ التوجيهية الُمنقحة (القرار 

بالرغم من تناقص  2014في  43إلى  2013% في 28الرابعة للمؤتمر, حيث زاد عدد طلبات التمويل الُمستحقة من 

التمويل مقارنًة بالدورات التمويلية السابقة, األمر الذي ساعد على توفير فهم أفضل لألهداف ولمقدار العدد الكلي لطلبات 

تدخل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي من قبل مقدمي الطلبات باإلضافة إلى زيادة عدد اللجان الوطنية الُمساهمة في عملية 

 االختيار المسبق على الصعيد الوطني. 

 

ة أعضاء من فريق الخبراء الُمؤلَف حديًثا مهمة إتمام عملية تقييم طلبات التمويل المستحقة لدورة التمويل يتولى ست -9

) بالتوافق مع المبادئ التوجيهية الُمنقحة 2013, حيث تم اعتمادها من قبل اللجنة لدورتها العادية السابعة (ديسمبر 2014

براء الحاليين لمدة سنتين من أجل ضمان سير األعمال بالتزامن مع ), كما تم تجديد عضوية نصف عدد الخ16(المادة 

تعيين ثالثة خبراء ُجدد من مجتمع الخبراء في مجاالت, السياسات الثقافية والصناعات اإلبداعية والثقافية باإلضافة إلى 

 مجال الثقافة والتنمية بالتزامن مع اختيار ستة خبراء بدالء ُجدد,  

 

5T10- بمقر اليونسكو الرئيسي في باريس ألعضاء فريق الخبراء بما  2014العامة بعقد اجتماع في يوليو  تضطلع األمانة

, ويقوم الخبراء في غضون االجتماع   IGC6.7من القرار رقم  8من المبادئ التوجيهية والفقرة  16/3يتوافق مع الفقرة 

واجهوها ومن ثم الموافقة باإلجماع على المشاريع التي  بتبادل اآلراء حول عملية التقييم وكل ما يتعلق بالتحديات التي

 سوف يوصى بتمويلها.  
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, باإلضافة 2014مشاريع لدورة التمويل لسنة  7), على 2014وافقت اللجنة, في دورتها العادية الثامنة (ديسمبر  -11

 11من  اً قبل فريق الخبراء, واعتبار , وذلك بناًءا على التوصيات الُمقدمة من2015إلى اعتمادها لميزانية مؤقتة لسنة 

سوف تكون كافة المشاريع الُمعتمدة قد اسّتلمت تعاقداتها وبدأت في ممارسة أنشطتها, ومن المتوقع االنتهاء  2015مايو 

 .2017و 2016من هذه المشاريع بين عامي 

 

الصندوق الدولي للتنوع الثقافي وهي: دول أطراف جديدة للمرة األولى بفضل تمويل  8يتوقع أن تعم االستفادة على  -12

وجمهورية  ونيجيريا وباراجواي والمغرب وهايتي جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون 

, وفضالً عن اعتمادها للمشاريع المذكورة, ستقوم 2014و 2013تنزانيا المتحدة وذلك ضمن الدورات التمويلية لعامي 

ورتها العادية الثامنة بدعوة الدول األطراف ممن لديها الوسائل الالزمة لدعم المنظمات غير الحكومية, بهدف اللجنة في د

االمتناع عن تقديم أية مشاريع في خالل الدورة التمويلية التالية, وذلك ضمن إطار الوضع التمويلي الراهن للصندوق 

  ). IGC 8.8من القرار رقم  12الدولي للتنوع الثقافي (الفقرة 

 

دعت اللجنة أيًضا الدول األطراف, في الدورة العادية الخامسة من المؤتمر, لتحديد المعايير المالئمة لتخصيص أموال  -13

 ), IGC 8.8من القرار رقم  11الصندوق على النحو األمثل, وال سيما المعايير ذات الصلة بالحاجة واالستدامة (الفقرة 

مة", المنصوص عليه ضمن سياق عملية تمويل الصندوق, إلى.نتائج المشروع وآثاره حيث يشير مصطلح "االستدا

تحول المشروع قصير المدى نسبًيا إلى مشروع مجتمعي دائم أو إلى عمليات تشغيلية  ومخرجاته المستمرة والتي تتضمن

وعة المتصلة بتنفيذ المشروع والتي كما ينظر لالستدامة ضمن سياق المشاريع بناًء على اتصالها بالجوانب المتنتنظيمية, 

المجتمع أكثر اتساًعا وتنوًعا وتحقيق المشاركة العامة  تؤدي إلى تحقيق األهداف على المدى البعيد, بما في ذلك جعل

والقدرة على التّكيف مع التغيير بصورة مرنة ودمج التقييم المستدام والتنظيمية وتنمية عالقات الشراكة على أسس مستدامة 

وتوفير قاعدة متنوعة لتمويل المشروع, فضالً عن السعي للحصول على الدعم المالي من مصادر ن تقييم المشروع ضم

 متعددة للحد من االعتماد على مصدر تمويلي أوحد. 

 

سة قامت األمانة العامة بدمج مؤشرات االستدامة في نماذج التطبيق والتقييم والتقرير الُمستخدَمة في الدعوة الساد -14

بغرض تعزيز المتطلبات المتصلة باستدامة المشاريع, وينبغي على كل ُمتقدم  2015للصندوق الدولي للتنوع الثقافي لعام 

ومدير مشروع تقديم وصف التدابير المناسبة الُمتخّذة لضمان تحقيق أهداف المشروع طويلة األجل, حيث يقوم فريق 

 عند تقييم كل مشروع مقترح.  ت بعيدة المدىالخبراء بدراسة االحتماالت والفرص والتحديا

 
تقوم اللجنة أيًضا بطرح تساؤل يتعلق بمدى احتمالية تخصيص التمويل وفًقا لمعيار الحاجة وذلك أثناء المناقشات  -15

لد المنعقدة خالل دورتها العادية الثامنة, حيث يتمحور التساؤل المطروح حول مدى تلبية المشروع لحاجات وأولويات الب

الُمقرر فيها تنفيذه, كما يعد هذا التساؤل أحد المعايير الرئيسية الُمطبقة أثناء إجراء التقييم ألي طلب تمويل ُمقدم, كما ينبغي 

 شرح واف عن السياق المحلي لُمقترح مشروعه والتفاصيل المتعلقة بالتحديات االقتصادية  على ُمقدم الطلب تقديم 
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إلضافة إلى حاجات المجتمع وأولوياته مع تقديم توضيح حول كيفية تعامل المشروع مع هذه واالجتماعية والسياسية, با

التحديات ومدى استجابته لها, ويتمثل الهدف من هذه المناقشات تقييم الحاجات ومن ثم االستجابة لها, األمر الذي من شأنه 

ا, وبالتالي تطوير العالقات التعاونية واإلستراتيجيات تعزيز نتائج المشروع, التي قد تتخطي نطاق العمل الُمقرر لها سابقً 

 وتنميتها فيما بين المبادرات الحالية. 

 

 30, كما تم توجيه الدعوة السادسة لتقديم طلبات التمويل في  IGC 8.8 ) من قرار اللجنة رقم5د الفقرة (تم اعتما -16

إلنترنت خاصة بإجراءات الّتقُدم بطلبات التمويل للصندوق, باإلضافة إلى أنه تم إنشاء منصات جديدة عبر ا ,2015يناير 

المتقدمين تقديم طلباتهم على الموقع المتاح وسيتم اتخاذ إجراءات  وهي متاحة في الوقت الراهن, وينبغي على جميع

يقات عبر االختيار المسبق من قبل اللجان الوطنية عبر اإلنترنت أيًضا, ويتلخص الهدف األساسي إلعداد منصة التطب

اإلنترنت في ربط واتساق كافة آليات اإلدارة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي بدًءا من مرحلة التطبيق إلى مرحلة التقييم مع 

بذل المزيد من الجهود المتسقة من ِقبل الهيئات اإلدارية لتطوير نظام إدارة المعرفة, باإلضافة إلى توفير عمليات تقييم أكثر 

ة العامة التي ينقصها القدر الكافي من الموارد البشرية, كما تضمن تلك المنصات الشفافية التامة فيما يتعلق فعالية لألمان

 بعمليات صنع القرار من قبل جميع الدول األطراف المعنية بما في ذلك اللجان الوطنية وفريق الخبراء واألمانة العامة. 

 

 
 تنفيذ توصيات دائرة الرقابة الداخلية 

 
، كما اعتمدت غالبية التوصيات التي 2012.فحصت اللجنة تقرير دائرة الرقابة الداخلية في دورتها العادية السادسة في ديسمبر -17

في تقييمها للمرحلة التجريبية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي، كما أقر كل من مؤتمر الدول األطراف, في  35يصل عددها إلى 

للجنة, في دورتيها العاديتين السابعة والثامنة, التقدم الذي أحرزته األمانة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات دائرة دورته العادية الرابعة, وا

الرقابة الداخلية، كذلك شجعا األمانة على مواصلة عملها وطلبا من الدول األطراف توفير موارد من خارج الميزانية لتنفيذ توصيات 

 IGC 8.7من القرار رقم  4(الفقرة 5Tإطار اإلدارة القائمة على النتائج ومنصة إدارة المعرفة خاصة في دائرة الرقابة الداخلية، 

 ). IGC 8.8من القرار رقم  8والفقرة 

 17و 14و 11و 10و 5و 4و 3قامت األمانة حتى اآلن بتنفيذ غالبية توصيات دائرة الرقابة الداخلية (وتحديًدا التوصيات  -18

) من خالل تكاملها مع المبادئ التوجيهية للصندوق, كذلك كان لتنفيذ هذه التوصيات تأثيًرا كبيًرا 35و 30و 27و 25و 21و 18و

) النظرة العامة للدولة بشأن تنفيذ 1على تطوير أداء الصندوق وتنظيم عملياته وتعزيز دوره على المستوى المحلي، ويقدم المرفق (

 تنفيذها بصورة كاملة.  هذه التوصيات، باإلضافة إلى التقدم المحرز تجاه

) والتي توضح: وضع إطار لنتائج كل من األهداف قصيرة وطويلة المدى 7تم تحقيق تقدم هائل فيما يتعلق بتنفيذ التوصية ( -19

 واألطر الزمنية والمؤشرات بغض النظر عن نقص الموارد لتنفيذ هذه التوصية على الوجه األكمل، كما يحدد إطار اإلدارة القائمة 
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 ), الذي تم وضعه بالتنسيق مع أصحاب المصلحة, ما يلي: 2على النتائج للصندوق (والمشار إليه فيما بعد بـ "إطار العمل") (المرفق 

هدف الصندوق الدولي للتنوع الثقافي والذي يدعم بشكل مباشر الهدف اإلستراتيجي الثامن لمنظمة اليونسكو, وهو: تعزيز  •

 لتعبير الثقافي.اإلبداع والتنوع في أشكال ا

• 5T النتائج التي تتماشى مع نتائج اليونسكو متوسطة المدى, والتي تِرد فيC/4. 

• 5T النتائج الالزم تحقيقها في غضون األربع سنوات التالية لـC/5. 

 كدوهذا باإلضافة إلى وضع المؤشرات الذكية (المحددة والقياسية والقابلة للتحويل والواقعية والمؤقتة) التي يمكن أن تؤ •

 , هذه المخرجات والنتائج وتقيسها

 ويهدف إطار العمل إلى مراقبة أداء الصندوق وتطويره من أجل تحديد مدى إمكانية تحقيق أهدافه.

تم إدخال إطار العمل في اآلليات اإلدارية للصندوق, والتي تشتمل على نموذج طلب منقح واستمارة تقييم وإرشادات التطبيق  -20

, 2015والموقع اإللكتروني الجديد للصندوق، وقد تم تطبيق هذه التغييرات خالل الدعوة السادسة للصندوق في واالختيار المسبق 

فضالً عن أن األمانة بدأت في وضع أساس مرجعي لنتائج إطار العمل للتمكن من جمع بيانات متسقة ومتماثلة عن طريق تحليل 

توقع أن يساعد تنفيذ هذه الوصية أصحاب المصلحة المعنيين بالصندوق في المشروعات المنجزة ومتابعتها بأثر رجعي, ومن الم

تكوين فكرة وصورة واضحة حول أهدافه ونتائجه المتوقعة, باإلضافة إلى زيادة الوعي بشأن التأثير الُمحَرز للمشاريع الُممولَة من 

 قبل الصندوق على الصعيد المحلي. 

 
ليها آثاًرا مالية لمساعدة األمانة العامة على تنفيذها بصورة وافية،  فإذا تم دمج نهج اإلدارة .من المعلوم أن هذه الوصية يترتب ع-21

القائمة على النتائج بصورة فعالة وتامة داخل عمليات الصندوق, وهو األمر الذي يسمح برصد المشاريع الُممولَة من قبل الصندوق 

الميزانية لوضع قاعدة بيانات وتطويرها من أجل جمع إحصائيات مراقبة  وتقييمها, عند ذلك سوف يتطلب توفير موارد من خارج

المشاريع الُممولَة من قبل الصندوق ومتابعتها, باإلضافة إلى إعداد آلية المراقبة والمتابعة, والتي تتضمن إعداد تقارير المشروع 

 وجمع البيانات وتحليلها. 

 
شجيع الدول األطراف على دعم األمانة العامة من خالل تعيين خبير مختص أو منتدب قررت اللجنة في دورتها العادية الثامنة ت -22

قدرات األمانة من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة  تعزيز ), وذلك حرًصا منها على .GC 8 8 من القرار 10(بموجب الفقرة 

  ).31التوصية لتحسين كفاءة عمل الصندوق.(

  
 استعراض إدارة الموارد المالية

), 2014, قدمت األمانة العامة إلى اللجنة, في دورتها العادية الثامنة (ديسمبر   IGC9 7من القرار  6عقب اعتماد الفقرة  -23

 (هـ) المتعلقة بعملية تدقيق خدمة  1(التوصية  سياسة استرداد التكاليف, والتي تعتمد على نفس مبادئ االتفاقيات الثقافية األخرى
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) وذلك بهدف استرداد كافة تكاليف اإلدارة المباشرة )5واللوائح المالية للحساب الخاص للصندوق طبًقا للمادة (الرقابة الداخلية 

والمراقبة والتنسيق والتي تتحملها الميزانية العادية لليونسكو عن الصندوق بما في ذلك نفقات الموظفين,  ولذلك طلبت اللجنة, في 

(الفقرة عند استخدام الموارد الخاصة بالصندوق نة العامة تطبيق سياسة استرداد التكاليف دائًما دورتها العادية التاسعة, من األما

), باإلضافة إلى توفير معلومات حول استرداد هذه التكاليف في دورتها العادية التاسعة, بحيث تكون IGC 5 8من القرار  12

), وبعبارة أخرى, فقد وافقت اللجنة على عدم تطبيق سياسة 8من القرار  6المعلومات منسوبة إلى األمانة العامة لالتفاقية (الفقرة 

استرداد التكاليف على أساس النسبة المئوية إلدارة الصندوق بأكملها ولكن تطبيقها فقط على اإلدارة المباشرة للمشاريع بما في ذلك 

 التنفيذ والمراقبة.  

استرداد التكاليف المعتمدة على التطبيق بصورة متسقة في االتفاقيات المختلفة, إال على الرغم من الدعم العام الذي حازته سياسة  -24

%, وبناًء على ذلك بينت اإلدارة المالية 10أن هناك طلب إليضاح تكاليف دعم البرامج المطبقة على الصندوق, والتي تبلغ نسبتها 

م البرامج منذ إدخال سياسة دفع التكاليف على الحسابات الخاصة األساسية أهمية المساهمات الطوعية  فيما يتعلق بتحمل تكاليف دع

 , ذلك باستثناء الصندوقين المتعلقين بالتراث العالمي غير الملموس, فهما يتألفان من مساهمات إلزامية مقررة. 2009جميعها في 

تنفيذ المشاريع غير المباشرة, والتي يتم طرحت اللجنة تساؤالً حول خدمة الدعم التي يتلقاها الصندوق فيما يتعلق بتكاليف  -25

تكبدها من خالل نظام تكاليف دعم البرامج, حيث يعتبر هو المسؤول عن التقارير المالية والعالقات الخارجية وسبل التعاون وغيرها, 

لخاص باتفاقيتّي عامّي كما اقترحت اللجنة أيًضا أن يكون لدى خدمة الدعم نفس الشروط المطبقة على الصندوق, بالنسبة للصندوق ا

عالوة على النظر في تساؤالت اللجنة، طلبت اللجنة  في  , والتي تتعلق بعدم تطبيق نظام تكاليف دعم المشاريع,2003و 1972

دورتها العادية الثامنة من األمين العام دعوة المجلس التنفيذي الستعراض تكاليف دعم البرامج المطبقة على الصندوق, مع األخذ في 

), IGC 810من القرار  9العتبار األعمال التي قامت بها األمانة العامة لالتفاقية من أجل جمع األموال للصندوق وإدارتها (الفقرة ا

من الجزء الرابع (جـ), تمت دعوة المدير العام  EX/5 195النعقاد المجلس التنفيذي, عقب اعتماد القرار رقم  197ففي الدورة 

بتعديل المعدل القياسي لتكاليف دعم البرامج وخفضه للمشروعات المستقبلية, عند االقتضاء, في حين دفع لتقديم اقتراح يتعلق 

التكاليف المتغيرة المباشرة وغير المباشرة القابلة للتحديد بصورة أكبر بما في ذلك تكاليف موظفي البرنامج المعتادة وممارسات 

سوف يتم اتباع طرائق جديدة لتطبيق سياسة استرداد التكاليف والتي سوف تغطي  وكاالت األمم المتحدة المتخصصة األخرى, لذلك

 احتياجات الصناديق جميعها بصورة مستمرة بما في ذلك الصناديق الخاصة باالتفاقيات. 

 
 إستراتيجية االتصاالت وجمع األموال 

 للصندوق الدولي إستراتيجية لالتصاالت وجمع األموال ، 2012اعتمدت اللجنة بأكملها, في دورتها العادية السادسة في ديسمبر  -26

5T 6من القرار  3للتنوع الثقافي (الفقرة.IGC 6(5T كذلك قررت اللجنة أيًضا تنفيذ اإلستراتيجية بشكل تدريجي من خالل األموال ,

  والموارد المتاحة، مع تخصيص الميزانية وفًقا لألنشطة المستقبلية في كل دورة.

 
) إلى ثالث مراحل, وتهدف المرحلة األولى منها 2018-2013إلى أنه تم تقسيم إستراتيجية الخمس سنوات ( ةتجدر اإلشار -27

دوالر  359500) إلى توسيع قاعدة الدعم الحالية للصندوق بين الحكومات بتكلفة تقدر بنحو 2014إلى يونيو  2013(يناير 

إلى يونيو  2014ر أمريكي, أما الهدف من المرحلة الثانية (يوليو دوال 1434875أمريكي، والمقّدر لها أن ترتفع لتصل إلى 

) فيكمن في الوصول إلى جهات مانحة خارجية لتأمين الشراكات مع القطاع الخاص والعمالء من ذوي األرصدة المالية 2016

إلى  2016الثالثة (يوليو دوالر أمريكي, أما المرحلة  4391367دوالر وزيادة تصل إلى  457125الضخمة بتكلفة تقدر بمبلغ 

دوالر أمريكي, حيث يتمّثل الهدف العام والشامل في التأكد  351625) فسوف يتم الشروع في تنفيذها بميزانية بقيمة 2017ديسمبر 

 سوف يتلقى الصندوق دعًما مالًيا منتظًما مما ال يقل عن نصف الدول األطراف, باإلضافة إلى االرتقاء 2018من أنه بحلول عام 

 في المائة من موارده.  30بستة شراكات رئيسية مع القطاع الخاص والتي من شأنها أن تمثل 
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, حيث تتضح األهداف الرئيسة للمرحلة األولى في 2014تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى لإلستراتيجية بحلول شهر يونيو . -28

ات المانحة الحالية وتعزيزها (الدول األطراف في المؤتمر), ومن أجل بناء رسالة واضحة وهوية مرئية للصندوق ودعم قاعدة الجه

دعوة إلى الدول األطراف لتقديم المساهمات, وذلك من خالل  2015وعام  2014ذلك فقد وجه األمين العام في شهر مارس عام 

المائة من مجمل مساهماتهم  في 1خطابات رسمية يطالب فيها بدعم الصندوق عبر توفير مساهمات طوعية منتظمة بما يعادل 

 .IGC 10 8من قرارها رقم  8لليونسكو, وتم تأييد هذا الطلب على قدم المساواة من قبل اللجنة في الفقرة 

 
دوالر أمريكي منذ بداية تنفيذ  1,060,893.86يتجلى تأثير تنفيذ المرحلة األولى من إستراتيجية جمع األموال من خالل جمع مبلغ 

دوالر  1,434,875في المائة من المبلغ المستهدف والذي يبلغ  75, حيث يمثل 2014حتى يونيو  2013ي يناير اإلستراتيجية ف

أمريكي, وتعد هذه النسبة العالية بمثابة نتيجة مباشرة إلجراءات جمع األموال واالتصاالت, مع األخذ في االعتبار أن صندوق يعتمد 

في المائة فقط من الدول األطراف  15ية العالمية, غير أنه من الجدير بالذكر أن نحو على المساهمات الطوعية واألزمة االقتصاد

 دول فقط من هذه النسبة يقدمون مساهمات سنوية بصورة منتظمة.  7دولة) قد ساهموا في هذا المبلغ, وأن  134من أصل  20(

 
الصندوق من قبل, منذ الدورة العادية الرابعة وردت مساهمات من خمس دول أطراف, والتي لم يسبق لها التبرع لصالح  -30

وألمانيا وليتوانيا ومالوي واألوروغواي), األمر الذي أدى إلى جمع وهذه الدول هي: جمهورية التشيك لمؤتمر الدول األطراف (

إلى هدفه  الصندوق في مواجه تحديات بارزة في السبيل للوصول نحو ربع مليون دوالر أمريكي, وعلى الرغم من ذلك يستمر

, وتحقيًقا لهذه الغاية 2018تلقي دعًما مالًيا منتظًما من ما ال يقل عن نصف الدول األطراف بحلول عام األسمى, والذي يتمثل في 

فمن المقترح أن تقوم األمانة بإرسال خطابات رسمية تناشد فيها الدول األطراف لتقديم مساهمات طوعية منتظمة, مع اإلشارة إلى 

التي تساهم بها كل دولة من الدول األعضاء في الميزانية العادية لليونسكو, األمر الذي يهدف إلى تشجيع عدد أكبر من % و1نسبة 

والتي تتمثل في اقتراح  IGC 8 8من قرار اللجنة رقم  13الدول األطراف على تقديم مساهمات سنوية, باإلضافة إلى تطبيق الفقرة 

 .عالن عن قيمة المبلغ الذي ترغب كل دولة في التبرع به إلى الصندوق بصورة طوعية منتظمةآلية ُتمكن الدول األطراف من اإل
 

اللبنات  قامت األمانة بوضع , حيث2014بدأ الصندوق في تنفيذ المرحلة الثانية إلستراتيجية جمع األموال بحلول شهر يوليو  -31

المانحة للصندوق لتتجاوز الجهات المانحة الحكومية, كذلك بادرت األمانة األساسية الالزمة لتوسيع قاعدة الدعم المقّدم من الجهات 

في إجراء بحوث مرتقبة من أجل إيجاد مصادر تمويل بديلة أي القطاع الخاص والعمالء ذوي الرصيد المالي الضخم, ويجري حالًيا 

اع الخاص حتى تعمل كأداة أساسية وضرورية لبناء اإلنتهاء من إعداد قائمة وقاعدة بيانات تفصيليتين للشركاء المحتملين من القط

 عالقات معهم. 

 
تتمثل الخطوة التالية في وضع خطة عمل من أجل دراسة المناقشات واآلراء بصورة تفصيلية موّسعة وتطبيق األنظمة الالزمة  -32

إعداد القائمة السابق ذكرها, وتهدف للتعاون بفعالية مع الشركاء المحتملين والمستهدفين, وسوف يتحقق ذلك فور االنتهاء من 

اإلجراءات, التي سوف يتم اتخاذها, إلى خلق حاالت مصممة خصيًصا لدعم تلخيص المزايا الرئيسية وتحديدها كنقاط البيع لشركاء 

ة بين الشركاء, التمويل المحتملين, باإلضافة إلى وضع نماذج مختلفة للبرامج التحفيزية وبرامج الشراكات والتي تبرز مزايا متبادل

وكما هو موضح في إستراتيجية جمع األموال, فإن االستعانة بأخصائي أو شركة متخصصة ذات خبرة في مجال جمع األموال 

واالتصاالت يعد أمًرا جوهرًيا وأساسًيا من أجل بناء عالقات ثابتة واتصاالت مستمرة وتأمينها والحفاظ عليها مع شراكات القطاع 

اللجنة من األمانة العامة االستعانة بخدمات شركة متخصصة في مجال جمع األموال لتنفيذ اإلستراتيجية، وذلك الخاص, وقد طلبت 

إلى الموارد البشرية الماهرة من ذوي الخبرة  5Tالحاجة إلقرارها بنقص الموارد البشرية الكافية لتنفيذ هذه اإلستراتيجية, فضالً عننظًرا

 ).  IGC 9.8من القرار  5الفقرة  المطلوبة في مجال جمع األموال (
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تم تطوير أدوات االتصال التالية طوال فترة تنفيذ المرحلة األولى والثانية لإلستراتيجية , وذلك على النحو الذي أقرته اللجنة في  -33

إلى جانب إبالغ النتائج  دوراتها العادية السادسة والسابعة والثامنة, حيث تلعب تلك األدوات دوًرا هاًما في تعزيز رؤية الصندوق

 : للمشاريع الُممولَة من قبل الصندوقالمؤثرة 

i( ) وتوزيعها باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية, آخر األخبار اإللكترونيةحيث تم إصدار خمس عشرة نشرًة إلكترونية (

توضح أولويات اليونسكو والقضايا الناشئة المرتبطة بمضمون االتفاقية وقطاع الثقافة كالتكنولوجيا الرقمية والجنس, وهي 

 3.000تعدت  وتوضح اإلحصاءات المتاحة النمو المتزايد لقائمة البريد اإللكتروني الخاص بآخر األخبار اإللكترونية والتي

 زائر منتظم مشترك في قراءتها باللغات الثالثة, كما توضح تلك اإلحصاءات زيادة عدد المشتركين من المنطقة العربية.

 

ii(  تنوع الثقافي أثر المشاريع على المناطق التي تم فيها السنوي الخاص بالصندوق الدولي لل للُكتيبتعرض اإلصدارات الثالثة

نشر تلك اإلصدارات, حيث تم توزيعها على مجتمعات منظمة اليونسكو المختلفة واللجنة في دوراتها السادسة والسابعة 

العام  للمؤتمر 37والثامنة ومؤتمر الدول األطراف في دورتيه الرابعة والخامسة, باإلضافة إلى توزيعها في الدورة 

 لليونسكو.

 

iii(  ُموضحة العدد المحدد للمشاريع الممولَة من قبل الصندوق في بلدان مثل  قصص متعددة الوسائطتم إصدار عدد ست

ك القصص الجوانب المتنوعة إلسهامات األرجنتين وكرواتيا وجواتيماال والسنغال وطاجاكستان وتوغو, كما تتناول تل

الصندوق في مجاالت بناء القدرات والنفاذ إلى األسواق وأداء السياسات, هذا إلى جانب إعداد فيلم, من نوعية أفالم 

الشركات, يتعلق بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي, حيث يعد هذا الفيلم الُمقدم باللغات الثالثة أداة تواصل شاملة لعرض 

 تائج الرئيسية للصندوق ولمخاطبة الجمهور بمختلف أنواعه, بما في ذلك الشركاء المحتملين من القطاع الخاص.الن

 
iv(  والذي يتضمن قسم خاص مخصص حصرًيا 2014جديد للصندوق الدولي للتنوع الثقافي في نوفمبر  موقع إلكترونيإنشاء ,

لجمع األموال للصندوق, كما يوفر هذا الموقع إمكانية الوصول إلى نظام الدفع "باي بال" لتسهيل عملية تقديم المساهمات 

 .2007المالية للصندوق, باإلضافة إلى توفير ُمخطط للمعلومات المتعلقة بمساهمات المانحين منذ 

 
v( مهور بمختلف أنواعه في ع�دة من�اطق, وذل�ك م�ن خ�الل دعم الصندوق والترويج له من أجل الج عالوة على ما سبق, تم

َت��وفُر إص��دارات باللغ��ة العربي��ة والفرنس��ية واألس��بانية والص��ينية واإلنجليزي��ة لإلص��دار الخ��اص بتقري��ر االقتص��اد 

, وال��ذي ُيب��ين مزاي��ا المش��اريع الُممول��ة م��ن قب��ل 2013اإلب��داعي لليونس��كو وبرن��امج األم��م المتح��دة اإلنم��ائي لع��ام 

  "األمم المتحدة شريك إستراتيجي في تنمية االقتصاد اإلبداعي المحلي" 7وق كما هو موضح في الفصل الصند

 

نشر أدوات االتصال على نطاق واسع عبر اللجان المختلفة لليونسكو, باإلضافة إلى شبكات الشراكة الحكومية وأصحاب  -34

دة داعمي الصندوق الحاليين والمستقبليين, حيث تركز المرحلة األولى من المصلحة الرئيسيين لالتفاقية بهدف تعزيز العالقات مع قاع

إستراتيجية االتصاالت وجمع األموال على إعادة الترويج التجاري للصندوق من خالل إعداد محتوى ُمطّور وُمحكم, بينما تستهدف 

وق باإلضافة إلى تعزيز انتشاره على الصعيد المرحلة الثانية الوصول إلى مستوى عاٍل من النضج فيما يتعلق بجهود دعم الصند

العالمي, ألن التحدي المستمر والمتجدد لإلستراتيجية يستدعي اتخاذ إستراتيجية النشر الديناميكي ومن ثم نشر أدوات االتصال بطريقة 

زيز المسائل الُمقنَعة من خالل فعالة تؤدي إلى جذب األعداد المتزايدة من الشركاء المانحين المحتملين المتنوعين باإلضافة إلى تع

 القنوات اإلعالمية لدعم الصندوق.  

 

 

 

 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/media/e-updates
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/media/publications
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/media/videos
http://en.unesco.org/creativity/ifcd
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تعد مؤشرات الرصد التالي ذكرها عامالً أسياسًيا فيما يتعلق بقياس أثر أداوت االتصال وتقييمها, باإلضافة إلى مدى أهمية هذه  -35

 المؤشرات في ضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمليات االتصال: 

دوالر أمريكي وذلك  1,434,875% من القيمة المستهدفة التي تبلغ 75مؤشر التقدم الُمحرز لجمع األموال بحوالي  ارتفع  -أ 

 خالل المرحلة األولى من اإلستراتيجية 

في زيادة عدد  2014ألهداف الصندوق من َقبل الُمتقدمين المشاركين في الدعوة الخامسة عام  ساعد الفهم المتنامي -ب 

 2014% في 43إلى  2013% في 28ل الُمستحقة من طلبات التموي

فيما يتعلق  3:1:1بلغت زيادة االشتراكات في النشرات اإللكترونية الُمحدثة للصندوق حوالي ستة أضعاف وبنسبة   -ج 

 باإلصدارات باللغة اإلنجليزية والفرنسية واالسبانية  

توى كالنقاش الموضوعي الخاص حول "الثقافة والتنمية ارتفعت نسبة توزيع الكتيبات في الفعاليات الهامة رفيعة المس  -د 

) والمنتدى العالمي الثالث 2014" (نيويورك, مايو 2015المستدامة ضمن جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 

 )  2014لليونسكو حول الثقافة والصناعات الثقافية (فلورنسا, أكتوبر 

من فعالية مهرجان الفيلم  تحديًدا عرض اإلصدار العاشر عرض األفالم في الفعاليات العامة وبشكل أكثر -ه 

)http://www.aoffest.com/ 2014) في والية كاليفورنيا (الواليات المتحدة األمريكية) في أغسطس ,

وعلى صفحة  2014حفل إصدار تقرير االقتصاد اإلبداعي المتوفر باللغة األسبانية في المكسيك في نوفمبر  باإلضافة إلى

 بوك الخاصة باألمم المتحدةالفيس 

اتسمت تلك األفالم بانتشار جمهور مشاهديها على نطاق واسع, حيث توفرت بالعديد من اللغات المختلفة كالصينية  -و 

)16TUhttp://v.youku.com/v_show/id_XNzI0NjQ0NzU2.htmlU16T ( واأللمانية

)16TUhttps://www.youtube.com/watch?v=yFuE6lnMP8gU16T والبرتغالية (

)16TUhttp://www.youtube.com/user/unescoportugueseU16T ,(واللجان ين الشركاء الخارجي وذلك بالتعاون مع

 الوطنية األربعة الناطقة باأللمانية ووزارة الثقافة البرازيلية

تغريدة تتعلق بالمزايا والرؤى حول وسائل التواصل االجتماعي باستخدام هاشتاج  200بلغ عدد التغريدات ما يعادل   -ز 

#IFCDنوع الثقافي# كأيقونة لدعم اإلبداع في كل عملية تواصل اجتماعي من أجل الصندوق الدولي للت 

وجاءت  2015مشاهدة شهرًيا منذ يناير  12000بلغ معدل المشاهدات للموقع اإللكتروني الجديد للصندوق ما يزيد على  -ح 

 غالبية مشاهدات الموقع الُمستلمة من قسم "تطبيق" من مستخدمين من أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا.  

  
دوالر أمريكي تحت تصرف األمانة العامة لالستخدام في مواصلة أنشطة االتصال وجمع  245.844تم تخصيص ما قيمته  -36

دوالر أمريكي للمرحلة الثانية,  71.434دوالر أمريكي ألنشطة المرحلة األولى و 174.500األموال, حيث تم تخصيص ما قيمته 

والمنصوص عليها من قِبل اللجنة في دورتها العادية  كما تم استخالص هذه الموارد المالية من الصناديق الُمخصصة لجمع األموال

) ومن الصناديق غير الُمخصصة التابعة للحساب الخاص للصندوق الدولي للتنوع الثقافي, ويرد تقرير لكل 2011الخامسة (ديسمبر 

 ). CE/13/7.IGC/7, CE/14/8.IGC/9دورة من دورات اللجنة حول كيفية استخدام الموارد المالية المذكورة (انظر الوثائق 

 
 يتطلع مؤتمر األطراف إلى اعتماد القرار التالي:  -37

 
 CP 10.5  مشروع القرار

 
 يتناول مؤتمر األطراف: 

 
 وملحقاتها CE/15/5.CP/10الوثيقة بعد االطالع على  -1

 
 بملخص النهوج واألنشطة الُمنفذة لصالح الصندوق الدولي للتنوع الثقافياإلحاطة -2

http://v.youku.com/v_show/id_XNzI0NjQ0NzU2.html
https://www.youtube.com/watch?v=yFuE6lnMP8g
http://www.youtube.com/user/unescoportuguese
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ل الُمحَرز من قبل األمانة العامة بهدف إدارة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي بطريقة فعالة وضمان سريان عمله بالعم اإلقرار -3
 2015إلى  2010فيما يتعلق  بالدورات التمويلية من 

 

 دوقعلى أهمية الحاجة واالستدامة ضمن نطاق المعايير الستخدامها من أجل ُمخصصات األموال الواردة من الصن التشديد -4
 

بأن بالعمليات الُمحرزة من قبل األمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات دائرة الرقابة الداخلية تمت وفًقا للقرارين االعتراف  -5
7.IGC 8 88و.IGC الدول األطراف بتوفير موارد من خارج الميزانية لتتمكن األمانة العامة من  مطالبة, باإلضافة إلى

 تنفيذ كافة تلك التوصيات
 

باألثر المحرز من قِبل األمانة العامة فيما يتعلق بتعزيز رؤية الصندوق من خالل استراتيجياته لالتصال وجمع  االعتراف -6
اللجنة باالستمرار في أداء أعمالها, فيما يتعلق بإتباع اإلستراتيجية لصالح الصندوق, وتحديد الموارد  ومطالبةاألموال, 

لتقديم تقرير بهذا الشأن في الدورة العادية السادسة من مؤتمر الدول  دعوتهادرة, باإلضافة إلى الُمقرر استخدامها في هذه المبا
 األطراف

 
الدول  مطالبةبضرورة قيام جميع أصحاب المصلحة برفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصندوق, باإلضافة إلى  اإلحاطة -7

ودعمها بالشكل الواجب, فضالً عن إبالغ األمانة باألثر الناتج األطراف باالشتراك في أنشطة جمع األموال لألمانة العامة 
 لمؤتمر الدول األطرافعن األنشطة التي تم إجراؤها على الصعيد الوطني, والتي سيتم تقديم تقرير عنها في الدورة السادسة 

 
في المائة من مجمل  1ل الدول األطراف على تقديم الدعم للصندوق عبر توفير مساهمات طوعية منتظمة بما يعاد تشجيع -8

 األمانة العامة بإرسال خطابات رسمية بهذه االلتماسات والمناشدات على أساس سنويمطالبةمساهماتهم لليونسكو و
 

الدول األطراف على دعم األمانة العامة وتعزيز قدراتها عبر تعيين خبير مختص أو منتدب لالضطالع بعملية  تشجيع -9
 الثقافي.إنشاء الصندوق الدولي للتنوع 
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 : حالة تنفيذ توصيات دائرة الرقابة الداخلية1المرفق 

 

 حالة التنفيذ التوصية

 ): 1التوصية (
لتنسيق إجراءات مختلف لثقافية ت اباالتفاقيامواصلة مشاركة الفريق المعني 

صناديق اليونسكو ولزيادة التآزر ولتجنب التداخالت المركزة والتمويلية، 
 (األمانة العامة)

ارك أمين االتفاقية في اجتماعات فريق االتصال المعني باالتفاقيات الثقافية المنتظمة، كما يشارك فريق يش• 
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي بانتظام في اجتماعات مجموعة العمل الفرعية المخصصة للمساعدات 

 الدولية.
 

 ): 2التوصية (
كشاف المجاالت المحتملة التشاور مع المجلس اإلداري التابع للصندوق الست

 للمنافسة ووضع إستراتيجيات لتجنب تداخلها، (اللجنة الحكومية الدولية).

يشارك فريق الصندوق الدولي للتنوع الثقافي األمانة العامة للصندوق الدولي لتعزيز الثقافة ويتواصل معها • 
 بانتظام لتجنب التداخل في األنشطة الخاصة بكال الصندوقين. 

 ): 6ة (التوصي
إعطاء األولوية للبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق معايير الجودة 
المحددة في المبادئ التوجيهية وتستجيب أيًضا لبعض االعتبارات 
اإلستراتيجية المحددة، باإلضافة إلى تحديد هذه االعتبارات بوضوح بما 

عد) يتماشى مع األهداف المحددة للصندوق (التي لم يتم تطويرها ب
ومراجعتها بشكل مستمر لتطوير الصندوق، (اقتراحات لكيفية توفير مزيد 
من التركيز اإلستراتيجي عند اختيار المشاريع التي سيتم تمويلها والواردة 
في الفقرات السابقة)، ويعد ذلك من األولويات الملحة إذا تجاوز الصندوق 

 لحكومية الدولية).الدولي للتنوع الثقافي مرحلته التجريبية, (اللجنة ا
 

تم دمج االعتبارات اإلستراتيجية في المبادئ التوجيهية ويتم تنفيذها حالًيا بما يتماشى مع إطار اإلدارة • 
 القائمة على النتائج.

 

 ):7التوصية (
وضع رؤية لدعم توجيهات المستقبلية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي وأطر 

دى واألطر الزمنية والمؤشرات, (اللجنة النتائج لألهداف قصيرة وطويلة الم
 الحكومية الدولية).

 

، وذلك 2014تم وضع إطار اإلدارة القائمة على النتائج لدعم الصندوق الدولي للتنوع الثقافي في عام 
بالتنسيق مع أصحاب المصلحة التابعين له ووفًقا للنتائج متوسطة وطويلة المدى واألهداف قصيرة وطويلة 

 ر الزمنية والمؤشرات.المدى واألط
 

تم إدخال إطار اإلدارة القائمة على النتائج على اآلليات اإلدارية التابعة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي، • 
والتي تشتمل على نموذج طلب منقح واستمارة تقييم وإرشادات التطبيق واالختيار المسبق والموقع 

 .2015يًضا في حفل توجيه الدعوة السادسة للصندوق عام اإللكتروني الجديد للصندوق، كما تم تقديمه أ
 

بدأت األمانة العامة في وضع أساس مرجعي لجمع بيانات متسقة ومتماثلة عن طريق تحليل المشروعات • 
 الممولة والمنجزة ومتابعتها بأثر رجعي. 

 
الميزانية لتنفيذ توصيات طلبت اللجنة من األطراف في دورتيها السابعة والثامنة توفير موارد من خارج • 
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دائرة الرقابة الداخلية، بناًءا على إطار اإلدارة القائمة على النتائج ومنصة إدارة المعرفة (وذلك وفًقا لقرارات 

7.IGC 8 8و 4، الفقرة.IGC 8 8، الفقرة.( 
 

 ):8التوصية (
وضع أهداف واضحة لتعبئة الموارد المرتبطة باألهداف المحددة في إطار 

 ئج، (اللجنة الحكومية الدولية).النتا
 

، وقد تم 2012بشهر ديسمبر  السادسةاعتمدت اللجنة إستراتيجية جمع األموال للصندوق في دورتها العادية • 
, والتي نتج عنها جمع مبلغ قدره 2014يونيه  30االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى لإلستراتيجية في 

وقد تم طلب تمويالت لمواصلة تنفيذ مرحلتها الثانية خالل عامّي  ،دوالر من المساهمات 1,060,893.86
 ).IGC 9.8من القرار  4والفقرة  IGC 7.7من القرار  4(وفًقا للفقرة  2015و 2014

  
نفذت األمانة العامة إستراتيجية جمع األموال من خالل العديد من إجراءات االتصاالت المختلفة، والتي • 

هات المانحة المحتملة من القطاع الخاص, باإلضافة إلى إصدار قصص الوسائط تتضمن إعداد قائمة بالج
 المتعددة والنشرات اإللكترونية والكتيبات وتوزيعها.

 
طلبت اللجنة من األمانة العامة االستعانة بخدمات شركة متخصصة في مجال جمع األموال لتنفيذ  •

لبشرية الكافية لتنفيذ هذه اإلستراتيجية, فضالً عن الحاجة اإلستراتيجية، وذلك نظًرا إلقرارها بنقص الموارد ا
من  5إلى الموارد البشرية الماهرة من ذوي الخبرة المطلوبة في مجال جمع األموال (وذلك وفًقا للفقرة 

   ).IGC 9.8القرار 
 

 ):12التوصية (
العمل مع مكاتب اليونسكو الميدانية لضمان منهجية التكامل والتآزر بين 

شاريع الُممولَة من قبل الصندوق وأعمال اليونسكو األخرى على الم
 الصعيد القُطري، (األمانة العامة).

 

يسعى فريق الصندوق الدولي للتنوع الثقافي على مواصلة التشارك والتواصل بانتظام مع مكاتب اليونسكو • 
مراقبتها بشكل فعال، وذلك لضمان الميدانية إلشراكهم في عملية تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق و

 التكامل والتآزر بين مشاريع الصندوق وأعمال اليونسكو األخرى على المستوى القُطري.

 ):13التوصية (
إيالء اهتمام خاص الستدامة المشاريع، من خالل اختيار المشاريع التي 
سيتم تمويلها، ثم مراقبتها واستعراض تقارير عنها فيما بعد، (األمانة 

 العامة).
 

للمؤتمر, لتحديد المعايير المالئمة الخامسة، الدول األطراف, في الدورة العادية الثامنةدعت اللجنة، في دورتها • 
 11لتخصيص أموال الصندوق على النحو األمثل، وال سيما المعايير ذات الصلة بالحاجة واالستدامة (الفقرة 

  ).IGC 8.8من القرار رقم 
 

لعامة بدمج مؤشرات االستدامة في نماذج التطبيق والتقييم والتقرير الُمستخّدمة في الدعوة قامت األمانة ا• 
، وينبغي على كل ُمتقدم ومدير مشروع تقديم وصف 2015للصندوق الدولي للتنوع الثقافي عام  السادسة

الخبراء بدراسة  التدابير المناسبة الُمتخّذة لضمان تحقيق أهداف المشروع طويلة األجل, حيث يقوم فريق
 االحتماالت والفرص والتحديات بعيدة المدى عند تقييم كل مشروع مقترح.
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 ): 15التوصية (

جعل اإلنجازات والنتائج األساسية الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل 
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي والممارسات الجيدة والدروس المستفادة 

، مما يتيح نشر هذه المعلومات في جميع متاحة لجميع أصحاب المصلحة
 المنظمات والبلدان المعنية، (األمانة العامة).

 

تقوم األمانة العامة بتحديث المعلومات المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل الصندوق بانتظام على موقعها • 
 .http://www.unesco.org/ifcdاإللكتروني: 

 
أصدرت األمانة العامة خمسة عشر إصدار من النشرات اإللكترونية وطبعتين من كتيبات الصندوق الدولي • 

للتنوع الثقافي وست قصص متعددة الوسائط باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية لنشر النتائج األساسية 
 لمشاريع الصندوق وآثارها.

 
 ): 16التوصية (
الجهود المبذولة إلدارة المعرفة المتعلقة بالصندوق الدولي للتنوع تكملة كل 

الثقافي وباالتفاقية عبر الويب وفًقا للمبادرات التي تحث على المشاركة 
الفعالة للجهات المعنية، وذلك بهدف تقديم هذه الجهود كعنصر أساسي في 

عي مثل مجتمع التعلم الكبير، فضالً عن استخدام وسائل التواصل االجتما
الفيسبوك وتويتر وغيرها لتحقيق هذا الغرض، حيث يتم ذلك تحت مظلة 

 منصة إدارة المعرفة المستقبلية، (األمانة العامة).
 

، 2014أطلقت األمانة العامة موقع الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الجديد في نوفمبر • 
)http://www.unesco.org/ifcd والذي يعد من اللبنات األساسية لالتفاقية الخاصة بنظام إدارة ،(

 المعرفة عبر الويب. 
 

، 2015و 2014لتقديم طلبات التمويل في عامّي  السادسةو الخامسةتم تعزيز األنشطة الرئيسية كالدعوتين • 
 الفيسبوك وتويتر. ووسائل التواصل االجتماعي مثل ERI/DPI/WEBوذلك بالتعاون مع وحدة 

 
 

 ): 19التوصية (
نشر معلومات حول توجيه دعوات مستقبلية لتقديم الطلبات من خالل مكاتب 
اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية ونقاط االتصال الوطنية التفاقية عام 

ومنظمات المجتمع المدني, التي تراقب اللجنة الحكومية الدولية،  2005
هذه الكيانات لنشر معلومات عن الصندوق بلغات  فضالً عن تشجيع جميع
 بالدهم، (األمانة العامة).

المتعلقين بتقديم طلبات  2015لعام  السادسةوالدعوة  2014لعام  الخامسةتم نشر معلومات حول الدعوة • 
االتفاقية التمويل من خالل مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية ونقاط االتصال الوطنية لألطراف إلى 

ومنظمات المجتمع المدني، كما قد تم ترجمة المعلومات باللغتين الصينية والبرتغالية على نحٍو واٍف بالتعاون 
مع أصحاب المصلحة التابعين للصندوق، وذلك بناًء على توصيات األمانة العامة لنشر المعلومات بلغات 

 البالد.
 

 ): 20التوصية (
مي الطلبات المحتملين عند التواصل معهم، ما التوضيح للجان الوطنية ومقد

إذا كان ُيسمح للجان الوطنية بفرض أية رسوم بريدية إلرسال الطلبات إلى 
الصندوق أو ألية خدمات أخرى مقدمة في هذا السياق أم ال، (األمانة 

 العامة).

، وفًقا 2014يناير  30تم إدراج توضيحات حول هذه المسألة في خطاب مبعوث إلى اللجان الوطنية في • 
 لتقديم طلبات التمويل. الخامسةللدعوة 

 
، وقد ساهم ذلك في السادسةتم إنشاء منصة جديدة عبر اإلنترنت لتقديم الطلبات للصندوق، وذلك وفًقا للدعوة • 

جميع المتقدمين طلباتهم مباشرة عبر اإلنترنت، حل مشكلة الرسوم البريدية إلرسال الطلبات، حيث يرسل 
ستبذل اللجان الوطنية جهوًدا لالضطالع باإلجراء المتعلق باالختيار المسبق عبر اإلنترنت على قدم كما 

 المساواة.
 ): 22التوصية (

تعيين نقاط االتصال الوطنية واإلقليمية داخل مكاتب اليونسكو الميدانية التي 
توفر للمتقدمين المعلومات الالزمة وسبل المساعدة أثناء عملية تقديم 

 الطلبات، (األمانة العامة).

تم تعيين متخصصين في البرمجة الثقافية تابعين لمكاتب اليونسكو الميدانية كنقاط اتصال للصندوق بهدف • 
تقديم المعلومات والمساعدة للمتقدمين واللجان الوطنية في جميع مراحل عملية تقديم الطلبات، فضالً عن 

مع هؤالء المتخصصين بانتظام ويحرص على إشراكهم في ذلك، يواظب فريق الصندوق على التواصل 
 القضايا ذات الصلة.

http://www.unesco.org/ifcd
http://www.unesco.org/ifcd
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 ): 23التوصية (

إحاطة المنظمات الدولية غير الحكومية بمزيد من التوجهات فيما يتعلق 
 بخطابات طلب الدعم الُموجَهة للحكومات, (األمانة العامة)

مزيد من المعلومات الدقيقة والمباشرة فيما يتعلق تدعم األمانة العامة المنظمات الدولية غير الحكومية ب• 
بتنفيذ اإلجراءات لصالح هذه المنظمات, ويقصد بذلك خطابات طلب الدعم من الحكومات وذلك للدعوتين 

 ) لطلبات التمويل.2015( السادسة) و2014( الخامسة
 ): 26التوصية (

أو عدم توفر  تفادي عدم أهلية بعض الطلبات بسبب النواحي الفنية الدقيقة
تقييم المطابقة من قبل اللجنة الوطنية, وذلك عن طريق طلب العناصر 

 المفقودة من اللجنة عوًضا عن تجريد المشروع من أهليته, (األمانة العامة)

تحرص األمانة العامة على التنسيق مع اللجان الوطنية لتفادي عدم أهلية بعض الطلبات فيما يتعلق بالدعوة • 
 2014قديم طلبات التمويل في لت الخامسة

 

, على منصة تقديم الطلبات الخاصة 2015في  السادسةلصالح الدعوة كما تم إعداد آلية عمل جديدة, • 
بالصندوق عبر اإلنترنت للحد من انعدام أهلية بعض الطلبات بسبب النواحي الفنية الدقيقة, فالمنصة الجديدة 

 ت الشروط أو بنود توقيع الطلب.ال تسمح بتقديم الطلبات الرافضة لحيثيا
 ): 28التوصية (

عقد اجتماع مشترك للخبراء عبر الهاتف, وذلك بمجرد انتهائهم من تقييم 
ُمقترحات وعروض المشروع بهدف مناقشة عمليات التقييم ومغزاها, 

 (األمانة العامة)

إطار الدعوة لتقديم طلبات  أجريت المكالمات الجماعية بين أعضاء فريق الخبراء التابع للصندوق ضمن• 
, وذلك عقب اضطالع األمانة العامة بعمليات التقييم الفني, كما سيتم استئناف 2015و 2014التمويل في 

 المناقشات الدائرة عبر اإلنترنت طوال فترة إجراء عملية التقييم.
 

ولى بهدف تبادل اآلراء للمرة األ 2014كما اجتمع فريق الخبراء بمقر اليونسكو في باريس بشهر يوليو • 
حول عملية التقييم الُمنَجزة, باإلضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهوها ومن ثم الموافقة باإلجماع على 

 المشاريع التي سوف يوصى بتمويلها. 
 ): 31التوصية (

تعزيز قدرات األمانة من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين كفاءة عمل 
مان أدائه المستقبلي (بما يتوافق مع التوصيات الواردة الصندوق ومن ثم ض

 في تقرير التقييم), (اللجنة الحكومية الدولية).

), الدول األطراف على دعم قدرات األمانة 2014شجعت اللجنة, في دورتها العادية الثامنة (ديسمبر • 
), وذلك .GC.8 8 من القرار 10العامة وتعزيزها من خالل تعيين خبير مختص أو منتدب (بموجب الفقرة 

 نظًرا إلقرارها بضرورة تعزيز قدرات الموارد البشرية الخاصة بالصندوق.

 ): 32التوصية (
ضمان تقديم كافة التقارير العالقة والواردة في التعاقدات الخاصة بدورة 

ومراجعتها, ومن ضمنها التقارير الوصفية  2010برنامج الصندوق 
لة, باإلضافة إلى الوثائق المتعلقة بتنفيذ المشار يع والتقارير المالية الُمفصَّ

 الداعمة األصلية للنفقات, (األمانة العامة)

, وقد تم إلغاء خمسة عقود ُمبرمة 2014بحلول ديسمبر  2010االنتهاء من كافة مشاريع دورة التمويل • 
م (كوزارة الثقافة والفنون مع جهات مستفيدة ممن أقروا بعدم قدرتهم على ضمان استمرار نجاح مشاريعه

الكونغولية والمعرض الوطني للفنون في ناميبيا واللجنة الوطنية البيروفية, ومقرها بيرو, باإلضافة إلى 
 اللجنة الوطنية التونسية لليونسكو, ومقرها تونس).

 

هو الرصيد غير دوالر أمريكي إلى الصندوق, و 81.850كما اتخذت اللجنة قراًرا بإعادة مبلغ إجمالي قدره • 
من القرار  6المدفوع لهذه التعاقدات والذي يعد جزًءا من المبلغ المخصص مبدئيًا لتلك المشاريع (الفقرة 

8.IGC 8 .( 
 ): 33التوصية (

سياسة استعادة التكلفة: وهي تتمثل في استرداد كافة تكاليف اإلدارة المباشرة 
لعادية لليونسكو عن الصندوق والمراقبة والتنسيق والتي تتحملها الميزانية ا

 بما في ذلك نفقات الموظفين, (األمانة العامة واللجنة الحكومية الدولية).

طرحت األمانة العامة سياسة استرداد التكاليف, بناًءا على نفس مبادئ االتفاقيات الثقافية األخرى, للجنة • 
 ).2014(ديسمبر  IGC.7القرار من  6, وذلك عقب اعتماد الفقرة الثامنةأثناء دورتها العادية 

 

األمانة العامة بتطبيق سياسة استرداد التكاليف الخاصة باليونسكو دائًما فيما يتعلق  كما طالبت اللجنة • 
), باإلضافة إلى قيام IGC 5 8من القرار  12بإدارة المشاريع التي تستفيد من موارد الصندوق (الفقرة 

, بحيث تكون المعلومات التاسعةاسترداد هذه التكاليف في دورتها العادية  األمانة العامة بتوفير معلومات حول
 ).IGC 10 8من القرار  6منسوبة إلى األمانة العامة لالتفاقية (الفقرة 
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 ): إطار عمل اإلدارة القائمة على النتائج للصندوق2المرفق (
 
 
 
 
 
 

 

 الهدف العام للصندوق الدولي للتنوع الثقافي 
بل إبداع أشكال التعبير الثقافي المتنوعة وإنتاجها وتوزيعها تشجيع ظهور القطاعات الثقافية الديناميكية في البلدان النامية من خالل تعزيز س
 والوصول إليها. 

 1الناتج 
خلق بيئة سياسية تعمل على تعزيز تنوع 

أشكال التعبير الثقافي من خالل إجراء تغيير 
 هيكلي

 2الناتج 
تسليط الضوء على الفرص والقيم التي توفرها 

تحقيق الصناعات اإلبداعية والثقافية في إطار 
 التنمية المستدامة

 3الناتج 
مة لبناء القدرات في مجال توفير المساهمات الالز

التنمية المستدامة ضمن القطاع الثقافي على 
 المستويات المؤسسية والتنظيمية والفردية

 2-3النتيجة 
تحديد احتياجات 

تنمية القدرات 
المتعلقة بسلسلة 

القيمة الثقافية 
 وتقييمها

 2-2النتيجة 
ولية بهدف إثراء السلع        

 

 2-1النتيجة 
تعزيز دور 

المجتمع المدني في 
مجال وضع 

 السياسات وتنفيذها

  1-1النتيجة 
تحقيق التعاون 

القطاعي في مجال 
وضع السياسات 

 وتطبيقها
  1-1النتيجة 

تحقيق التعاون 
طاعي في مجال الق

وضع السياسات 
 وتطبيقها

تعزيز  3-1النتيجة 
عمليات تنفيذ 

السياسات وآلياتها 
 ومراجعتها

تطبيق  1-2النتيجة 
نماذج األعمال 
الجديدة وروح 

إدخالها االبتكار و
ضمن ثقافة ريادة 

 األعمال

 3-2النتيجة 
اتساع عمليات التعاون 

والمشاركة المتعلقة 
بالصناعات اإلبداعية 

والثقافية لتشمل األفراد 
والفئات االجتماعية 

 المهمشة سابًقا

  1-3النتيجة 
توفير التعاون 
المشترك بين 

المجتمعات والشبكات 
الوطنية والدولية 

اصة التعاون بين وخ
 بلدان الشمال والجنوب 

 3-3النتيجة 
تناول احتياجات 

تنمية القدرات 
المتعلقة بسلسلة 

القيمة الثقافية 
ومناقشتها على 

 مستويات مالئمة 

 الهدف اإلستراتيجي الثامن لليونسكو: تعزيز اإلبداع والتنوع في أشكال التعبير الثقافي


