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األصل :فرنسي

مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي

الدورة العادية السابعة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 2
 7-4حزيران/يونيو 2019

البند  9من جدول األعمال المؤقت :تقرير األمانة عن الصندوق الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجية تعبئة األموال.

تتضمن هذه الوثيقة تقرير األمانة عن تشغيل الصندوق الدويل للتنوع
الثقايف للفرتة .2019-2017

القرار املطلوب :الفقرة .42
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 - 1تعرض هذه الوثيقة النتائج اليت حتققت والصعوبات اليت واجهتها األمانة يف إطار تشغيل الصندوق الدويل للتنوع
الثقايف (املشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق") خالل الفرتة  .2019-2017وتتضمن أيضا معلومات عن
املشروعات املمولة ،واالجتاهات اليت ُس ِّجلت يف إطار الدعوتني املاضيتني إىل تقدمي طلبات احلصول على متويل،
والنتائج الرئيسية السرتاتيجية مجع األموال واالتصال واإلعالم ،وكذلك نتائج التقييم اخلارجي الثاين للصندوق.

وأخريا ،تعرض الوثيقة مشروع تعديل النظام املايل للصندوق والتحديات اليت يتعني التصدي هلا واملراحل املقبلة.
ُُ - 2ي َّول الصندوق الدويل للتنوع الثقايف من املسامهات الطوعية وقد أُنشئ مبوجب املادة  18من اتفاقية عام 2005
بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") .ويتمثل اهلدف من الصندوق
يف تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني من أجل تنفيذ االتفاقية من خالل هتيئة الظروف املؤاتية لنشوء قطاعات ثقافية
حيوية يف البلدان النامية األطراف يف االتفاقية.
 - 3ويستند برنامج أنشطة الصندوق إىل ما يلي:


املبادئ التوجيهية التنفيذية املوضوعة للصندوق؛



مؤشرات األداء واألهداف املعتمدة يف وثيقة الربنامج وامليزانية لليونسكو (الوثيقة 39م ،)5/يف إطار النتيجة
املنشودة  7حملور العمل  2للربنامج الرئيسي الرابع ،اخلاصة بتنفيذ اتفاقية عام 2005؛



إطار رصد تنفيذ االتفاقية؛



قرارات اهليئتني الرئاسيتني بشأن الصندوق؛



خطة التنمية املستدامة لعام .2030

أولا -المشروعات الممولة
 - 4وافقت اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")
خالل دوريت التمويل املاضيتني على متويل  15مشروعا ،تلقت أربعة أطراف يف إطارها مساعدة من الصندوق للمرة
وم ّول مشروعان لتيسري التعاون بني
األوىل ،أال وهي :ألبانيا ،وأنتيغوا وبربودا ،ومجهورية الكونغو الدُيقراطية ،وروانداُ .

 6بلدان من منطقة الكارييب و 6بلدان من منطقة أمريكا اجلنوبية.

وم ّولت  105مشروعات يف  54بلدا ناميا منذ عام  ،2010مببلغ إمجايل جتاوز  7ماليني دوالر أمريكي.
ُ -5
 - 6ويعرض امللحق األول إحصاءات بشأن املشروعات املمولة منذ عام  ،2010تُ ّبني ما يلي بشأن هذه املشروعات:
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تشمل املشروعات املمولة ختصصات خمتلفة يف القطاعات الثقافية واإلبداعية ،وقد كان عدد املشروعات املتعلقة
باملوسيقى ( )٪ 22أكرب من عدد املشروعات يف سائر اجملاالت (السينما  ،٪20وفنون املسرح  ،٪19والفنون
البصرية  ،٪13والكتب واملنشورات  ،٪13والتصميم  ،٪9والفنون الرقمية )٪4؛



كان للمشروعات املمولة أثر يف تنمية القطاعات الثقافية واإلبداعية جنم عن أنشطة بناء القدرات ( )٪66لدى
خمتلف اجلهات املعنية بسلسلة القيمة يف جمال الثقافة ،واألنشطة املتعلقة بتحسني اإلدارة ورسم السياسات
العامة (.)٪34

 - 7ويبني امللحق األول أيضا حتقيق األمور التالية يف إطار الصندوق:


تدريب  10121شخصا ،ينحدر  ٪22منهم من اجملتمع املدين و ٪12منهم من ممثلي السلطات العامة؛
وكانت نسبة  ٪66من املشاركني يف الدورات التدريبية من الفنانني واجلهات الفاعلة يف احلقل الثقايف وغريهم؛
وركز التدريب بوجه خاص على إعداد اسرتاتيجيات وسياسات ثقافية ،ومشاركة اجملتمع املدين يف اإلدارة ،وإدارة
املشروعات والتسويق؛



إصدار  16توصية بشأن رسم السياسات الثقافية ،وإعداد  6اسرتاتيجيات ،ووضع  4سياسات ثقافية (غرينادا،
وجامايكا ،وصربيا ،وزمبابوي) ،وجتدر اإلشارة إىل أن اعتماد السياسات العامة أمر خارج عن سيطرة صاحب
املشروع ،ويقع بصورة رئيسية على عاتق السلطات العامة.

 - 8وعمال بقرار اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة (القرار  ،)12.IGC 6سيُجرى تقييم مستقل وعشوائي خالل عام 2019
للمشروعات املمولة بغية إنشاء قاعدة معارف بشأن املشروعات واستخالص الدروس املستفادة من خمتلف التجارب.
وستُعرض نتائج عملية التقييم هذه على اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة اليت ستُعقد يف شباط/فرباير .2020
ثانيا -الدعوة إلى تقديم طلبات للحصول على تمويل
 - 9يعرض امللحق الثاين عناصر رئيسية بشأن إجراءات الدورتني املاضيتني لتمويل املشروعات من الصندوق .وُيكن
سوق بعض املالحظات التالية يف هذا الصدد:


ازدياد عدد الطلبات املقدمة للحصول على متويل من  227طلبا يف عام  2017إىل  273طلبا يف عام
 ،2018مما ُيثل زيادة بنسبة ٪20؛ وعلى الصعيد اإلقليمي ،ارتفع عدد البلدان اليت تقدمت بطلبات للحصول
على متويل من الصندوق يف مجيع املناطق تقريبا ،وبلغت هذه الزيادة نسبة  ٪67يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي،
و ٪50يف أفريقيا ،و ٪20يف الدول العربية ،و ٪19يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ،ولكن ُس ِّجل اخنفاض
يف منطقة أوروبا الشرقية بنسبة  .٪9وتبني هذه البيانات أن عمل األمانة لتعزيز بروز الصندوق لدى اجلهات
املستفيدة احملتملة قد ح ّقق نتائج إجيابية .وتبني أيضا أمهية الصندوق وكذلك االحتياجات والتوقعات اخلاصة
باجلهات املستفيدة احملتملة من بني األطراف املؤهلة للحصول على متويل من الصندوق؛
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ازدياد عدد الطلبات اليت فرزهتا اللجان الوطنية من  58طلبا يف عام  2017إىل  83طلبا يف عام ،2018
وهو ما ُيثل زيادة بنسبة ٪43؛



تسجيل زيادة يف عدد اللجان الوطنية اليت شاركت يف إجراءات الفرز األويل ،يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب
( )٪ 50وأفريقيا ( )٪ 44وشرق أوروبا ( .)٪ 29وظلت مشاركة اللجان الوطنية يف آسيا واحمليط اهلادي والدول
العربية بال تغيري؛



ازدياد عدد الطلبات املستوفية للشروط للحصول على متويل بعد التقييم التقين اليت أجرته األمانة ،من  26طلبا
يف عام  2017إىل  39طلبا يف عام  ،2018وهو ما ُيثل زيادة بنسبة  .٪50ويدل هذا الرقم على حصول
حتسن من حيث إعداد امللفات املقدمة؛



ازدياد عدد الطلبات اليت وافقت عليها اللجنة من  7طلبات يف عام  2017إىل  8طلبات يف عام ،2018
علما بأن عدد الطلبات اليت حتظى باملوافقة يتوقف على املبلغ املتوافر من املسامهات الطوعية للدول.

 -10ويشار من باب التذكري إىل أن فريق خرباء مستقل تعيّنه اللجنة يضطلع بتقييم طلبات احلصول على التمويل املستوفية
للشروط .وقد توىل فريق جديد من اخلرباء مؤلف من ستة أعضاء ،وافقت عليه اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة (القرار
 )11.IGC 7aوفقا للمبادئ التوجيهية املعدلة (الفقرة  ،)16تقييم الطلبات املقدمة يف إطار دورة التمويل لعام
 .2017وقد ُجددت والية نصف أعضاء فريق اخلرباء ملدة عامني بغية ضمان استمرارية أعمال الفريق ،وعُ ّني ثالثة
أعضاء جدد لوالية متتد أربعة أعوام ،من اخلرباء يف جماالت السياسات الثقافية ،والقطاعات الثقافية واإلبداعية،
والثقافة والتنمية .وعُ ّني أيضا أربعة نواب للخرباء لتويل العمل يف حال تعذر مواصلة أداء أحد اخلرباء األعضاء يف
الفريق ملهامه إىل غاية انتهاء مدة واليته.
 -11وعمال بأحكام الفقرة  16.3من املبادئ التوجيهية ،نظمت األمانة اجتماعا ألعضاء فريق اخلرباء يف  18و19
متوز/يوليو  2018يف مقر اليونسكو يف باريس ،مما أتاح استعراض إجراءات تقييم املشروعات والتذكري باملعايري
املعمول هبا ،وكذلك استعراض األثر املنشود هلذه املشروعات على الصعيد احمللي .وساعد أيضا هذا االجتماع يف
حتسني املوارد اليت توفرها األمانة ،مثل االستمارات وخمتلف املواد اإلرشادية.
ويبني ملخص األرقام حبسب املناطق ،الوارد يف امللحق الثاين ،جدوى تعزيز قدرات مقدمي الطلبات واللجان الوطنية،
ّ -12
وال سيما يف الدول العربية ،وضرورة القيام بذلك لكي يتمكن أكرب عدد ممكن من هذه اللجان من تقدمي مشروعات
واملشاركة يف عملية الفرز األويل للطلبات املقدمة إىل الصندوق.
 -13ونظرا إىل أن األمانة تدرك هذه الصعوبات ،فقد أعدت عروضا إيضاحية عن عملية تقدمي الطلبات والفرز األويل.
وأُتيحت هذه العروض اإليضاحية ملختلف املكاتب امليدانية (رام اهلل يف آذار/مارس  ،2018ومابوتو يف
آب/أغسطس  ،2018والقاهرة يف شباط/فرباير  ،2019وليربفيل والرباط يف آذار/مارس  ،2019وأبوجا يف
أيار/مايو  ،)2019اليت نظمت حلقات عمل وطنية وإقليمية من أجل مساعدة أصحاب املشروعات يف حتسني
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إعداد مشروعاهتم وتقدُيها ،مبا يتوافق مع أهداف االتفاقية .وكان أثر عمليات التدريب هذه جليا ،وال سيما يف
مكتب رام اهلل ،إذ وافقت اللجنة على مشروع يف كانون األول/ديسمرب  ،2018واختري مشروع يف إطار مبادرة
اليونسكو  -سابرينا هو املعنونة "أنت التالية :متكني املرأة املبدعة" ).(DCE/19/7.CP/INF.6
 -14ونظمت األمانة دورات تدريبية للمستفيدين احملتملني واللجان الوطنية ،فعُقد اجتماع إعالمي للجان الوطنية بشأن
الصندوق يف كانون األول/ديسمرب  ،2018يف باريس ،مبوازاة الدورة الثانية عشرة للجنة ،بغية تزويد اللجان الوطنية
باألدوات الالزمة إلجراءات الفرز األويل .ونُظمت أيضا دورة تدريبية على إجراءات تقدمي الطلبات إىل الصندوق
يف شهر شباط/فرباير  ،2019يف إطار املهرجان األفريقي للسينما والتلفزيون يف واغادوغو ،ببوركينا فاسو.
 -15وأُعلنت الدعوة العاشرة لتقدمي طلبات احلصول على متويل يف  14شباط/فرباير  ،2019عرب صفحات اإلنرتنت
اخلاصة بالصندوق واتفاقية عام  2005يف املوقع اإللكرتوين لقطاع الثقافة ،وصفحات فيسبوك وتويرت ولينكد إن.
وتضاعف عدد عمليات تصفح الصفحات اإللكرتونية املتعلقة بالصندوق ثالث مرات منذ نشر الدعوة إىل تقدمي
وحدد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يف
الطلبات مسجال  68 525مشاهدة ،مما يدل على االهتمام بالصندوقُ .
 13حزيران/يونيو .2019
ثالثا -جمع األموال واستراتيجية التصال واإلعالم
نتائج استراتيجية جمع األموال والتصال واإلعالم
 -16اعتمدت اللجنة اسرتاتيجية األعوام اخلمسة جلمع األموال واالتصال واإلعالم يف دورهتا السادسة يف عام 2012
(الفقرة  3من القرار  .)6.IGC 6ويعرض اجلدول التايل نتائج تنفيذ هذه االسرتاتيجية.
المرحلة

الفترة

الهدف الرئيسي

التكلفة
التقديرية
*
لألنشطة

1

كانون الثاين/يناير
-2013
حزيران/يونيو
2014

توسيع قاعدة الدعم
احلالية للصندوق بني
احلکومات

399 500

2

الوصول إىل جهات
متوز/يوليو  -2014ماحنة خارجية؛ وإبرام
شراكات مع القطاع
حزيران/يونيو
اخلاص ومع أفراد من
2016
ذوي الدخل املرتفع

457 125

الميزانية التي
وافقت عليها
اللجنة
174 500

95 124

التمويل
المنشود

1 434 875

4 391 367

األموال
المجموعة

1 060 894.86

1 340 578.77
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الفترة

المرحلة

احلصول على دعم
منتظم من  ٪50من
متوز/يوليو  -2016األطراف ،وإقامة 6
شراكات رئيسية مع
كانون األول/
ديسمرب  2017القطاع اخلاص حبيث
متثل  ٪30من موارد
الصندوق

3

اجملموع
*

الهدف الرئيسي

التكلفة
التقديرية
*
لألنشطة

الميزانية التي
وافقت عليها
اللجنة

األموال
المجموعة

التمويل
المنشود

351 625

80 125

5 070 218

1 238 812.77

1 208 250

349 749

10 896 460

3 640 286.40

باستثناء تكاليف املوظفني

 -17ويبني اجلدول آنفا نتائج متباينة ،فعند دراسة جمموع املبالغ املتعلقة باملراحل الثالث (من كانون الثاين/يناير 2013
إىل كانون األول/ديسمرب  ،)2017جند أنه مت مجع  ٪72من املبالغ املنشودة ،بيد أن اللجنة وافقت على ٪25
فقط من امليزانية التقديرية الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية.
 -18وتربز عدة مسائل عند دراسة نتائج تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال واالتصال واإلعالم ،وال سيما ما يلي:


حققت أنشطة االتصال واإلعالم التمهيدية عند نشر الدعوة إىل تقدمي طلبات احلصول على التمويل أثرا إجيابيا،
إذ ازداد عدد املشروعات املقدمة بنسبة ٪20؛



جيب تعزيز أنشطة االتصال واإلعالم فيما خيص املشروعات اليت ُيوهلا الصندوق ،من أجل تعزيز بروز املشروعات
وكذلك أثر التمويل الذي يقدمه الصندوق يف القطاعات الثقافية واإلبداعية ،يف إطار االتفاقية؛



ينبغي السعي إىل تنويع اجملموعات املستهدفة ،واتباع هنج جديد موجه بصورة خاصة إىل القطاع اخلاص
واملؤسسات اخلريية.

 -19وعلى صعيد الشراكات مع القطاع اخلاص ،أُبرمت شراكة اسرتاتيجية يف تشرين الثاين/نوفمرب  2017بني اليونسكو
والسيدة سابرينا هو 1احملسنة ورائدة األعمال يف جمال الثقافة .وق ّدمت السيدة سابرينا هو أول مسامهة مالية وقدرها
مليون دوالر أمريكي فم ّكنت من استحداث مبادرة اليونسكو-سابرينا هو املعنونة "أنت التالية :متكني املرأة املبدعة"،
الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاع اإلبداع الرقمي ).(DCE/19/7.CP/INF. 6

1

أصبحت السيدة سابرينا هو ناشطة جدا يف قطاع الفن بعد نيلها ماجستري إدارة األعمال يف سويسرا ،وتدعم بروز املشهد الثقايف اآلسيوي بصفتها
رائدة أعمال شابة؛ وهي عضو يف غرفة التجارة ورئيسة جلنة "منتدى بوآو للشباب من أجل آسيا" ،وهو منظمة غري رحبية.
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 -20وتواصل األمانة منذ عام  2018القيام مبا يلي:


نشر مقاالت على الصفحة اإللكرتونية للصندوق عن التأثري الذي حتدثه املشروعات ،استنادا إىل مقابالت
ُجترى مع أصحاب املشروعات والشركاء واملستفيدين من هذه املشروعات؛



ُشري إىل أمهية هذه األداة يف
إنشاء أداة اتصال وإعالم سنوية تعرض نتائج املشروعات احلديثة املمولة ،وقد أ ر
تبيان سبل إسهام استثمارات الصندوق يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،يف التقرير املاضي
لشبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف.

 -21وعمال بقرار اللجنة الصادر يف دورهتا الثانية عشرة (القرار  ،)12.IGC 6ستوضع يف عام  2019اسرتاتيجية جديدة
جلمع األموال واالتصال واإلعالم؛ وستقدَّم إىل اللجنة لدراستها يف أثناء دورهتا الثالثة عشرة اليت ستُعقد يف
شباط/فرباير .2020
المساهمات الطوعية لألطراف
 -22بلغ جمموع املسامهات الواردة إىل الصندوق منذ إنشاء احلساب اخلاص للصندوق يف عام  2018أكثر من 10
ماليني دوالر أمريكي ،وفيما خيص اجلهات املاحنة ،فقد قدم  72طرفا مسامهة واحدة على األقل إىل الصندوق،
وقدم  36طرفا ثالث مسامهات على األقل.
 -23ومع أن هذا العدد ُيثل  ٪49من جمموع األطراف ،فإن معظم املسامهات املالية يف الصندوق غري منتظمة وال يزال
الصندوق يواجه صعوبات كبرية يف حتقيق اهلدف املتمثل يف تل ّقي الدعم املايل املنتظم من نصف األطراف على
األقل .ويقدم امللحق الثالث حملة عامة عن املسامهات يف الصندوق منذ عام .2007


يف عام  :2017ساهم  39طرفا مببلغ إمجايل قدره  855 567.47دوالرا أمريكيا



يف عام  :2018ساهم  38طرفا مببلغ إمجايل قدره  862 696.68دوالرا أمريكيا

 -24وسعيا إىل توطيد قاعدة اجلهات املاحنة للصندوق ،وجهت املديرة العامة دعوة سنوية إىل األطراف لتقدمي املسامهات
يف عامي  2017و ،2018عرب رسالة رمسية شجعتها فيها على دعم الصندوق من خالل تقدمي مسامهات طوعية
منتظمة تعادل  ٪1على األقل من إمجايل مسامهتها يف امليزانية العادية لليونسكو.
 -25ونظرا إىل تفاوت قدرات األطراف ومواردها املالية ،ينبغي الرتحيب باجلهود اليت يبذهلا مجيع األطراف ،وال سيما
البلدان النامية .بيد أن التوصيتني  16و 19املنبثقتني من التقييم اخلارجي الثاين للصندوق تقرتحان وضع اسرتاتيجية
جلمع األموال ذات أهداف أكثر حتديدا ومالءمة لواقع كل طرف من األطراف ) ،(DCE/19/7.CP/INF.6ومن مث
عدم اقتصار هدف مجع األموال على تلقي مسامهات من  ٪50من األطراف ،بل أن يشمل أيضا تقدمي املسامهات
بصورة منتظمة.
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 -26ونظرا إىل أن الصندوق يعتمد على املسامهات الطوعية لألطراف ،فال بد من حشد األطراف أيضا ،ففي حال قيام
مجيع األطراف يف االتفاقية بدفع مسامهاهتا الطوعية السنوية اليت تعادل  ٪1على األقل من اشرتاكاهتا املقررة يف
امليزانية العادية لليونسكو ،سيبلغ جمموع هذه املسامهات  2 057 936دوالرا يف عام  ،2019وهو ما سيتيح متويل
ضعفي عدد املشروعات.
رابع ا -توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق
 -27تنص املادة  22من املبادئ التوجيهية املعدلة بشأن استخدام موارد الصندوق على إجراء تقييم للصندوق مرة كل
مخس سنوات ،وقد أجرى مرفق اإلشراف الداخلي لليونسكو التقييم األول يف عام  ،2012واعتمدت اللجنة 30
توصية من أصل  35توصية منبثقة من عملية التقييم اخلارجي يف دورهتا السادسة.
 -28وأجري التقييم الثاين يف عام  ،2017وقُدمت نتائجه إىل اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة يف عام  .2017ودرست
اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة التقرير عن التقييم اخلارجي الثاين ) ،(DCE/19/7.CP/INF.9aوالتقرير عن األثر الذي
ستحدثه التوصيات املقرتحة ) ،(DCE/19/7.CP/INF.9bمث اعتمدت  17توصية من أصل  21توصية (امللحق الرابع).
وحددت التوصيات السبع التالية من بني  17توصية معتمدة بوصفها ذات أولوية ،نظرا إىل أمهيتها االسرتاتيجية
ُ -29
لنجاح الصندوق يف املستقبل:


التوصية  :8إجراء حتليل للموارد البشرية الالزمة يف األمانة من أجل تلبية احتياجات الصندوق وتعزيز قدرات
األمانة؛



التوصية  :12توفري املوارد الالزمة لتمكني األمانة من الشروع يف اختاذ تدابري طموحة من أجل حتويل الصندوق
إىل "صندوق مستند إىل الدروس املستفادة"؛



التوصية  :13إجراء عمليات تقييم مستقلة وعشوائية ملشروعات الصندوق ،من أجل إنشاء قاعدة معارف
بشأن املشروعات واستخالص الدروس املستفادة من خمتلف التجارب؛



التوصية  :16تنقيح االسرتاتيجية احلالية للجنة جلمع األموال حبيث تشدد تركيزها على مسامهات األطراف؛



التوصية  :17السعي إىل الوفاء باملسامهات احملددة بنسبة ( ٪1الفقرتان  3و 7من املادة  )18بغية تعزيز قدرة
الصندوق على االستمرار وكبح التوجه حنو االخنفاض الذي ُس ِّجل خالل السنوات اخلمس املاضية؛



التوصيتان  18و :20تعزيز اسرتاتيجية الصندوق جلمع األموال من خالل إضافة جانب حتليلي إليها يضمن
وجود صلة واضحة بني املواد املستخدمة ألغراض االتصال واإلعالم واألهداف امللموسة جلمع األموال ،وكذلك
تعزيز استخدام مواد االتصال واإلعالم بشأن الصندوق.

 -30أما التوصيات األخرى اليت جيب أن تنفذها األمانة يف األجل القصري فهي:
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االستمرار يف تعزيز قدرات اللجان الوطنية املتعلقة بعملية الفرز األويل .وُيكن لألمانة أن تنظم حلقة عمل
تدريبية للجان الوطنية يف أثناء انعقاد اجتماعها السنوي يف مقر اليونسكو ،ريثما تتوافر املوارد اخلارجة عن
امليزانية الالزمة إلعداد برنامج تدريب واسع النطاق (التوصية )9؛



استعراض آليات االتصال واإلعالم مع املكاتب امليدانية واالستمرار يف العمل معها من أجل تقدمي املساعدة
إىل املرشحني احملتملني يف إعداد مشروعاهتم ،وال سيما يف البلدان ذات املعدل املنخفض للرتشيحات (التوصيتان
 10و)11؛



إضافة وحدة تعليمية ليوم واحد خمصصة للصندوق وبرنامج بناء القدرات اخلاص باالتفاقية ،وإعداد مواد تعليمية
جديدة مثل اشرطة الفيديو التدريبية اليت تشرح آلية ترشيح املشروعات (التوصية )11؛



إجراء دراسة سريعة ألساليب عمل اجلهات املاحنة األخرى اليت متول مشروعات ثقافية ،من أجل حتديد
املمارسات اجليدة اليت قد تعزز عمل الصندوق (التوصية )12؛



تنظيم فعاليات على الصعيد اإلقليمي أو الدويل كل سنتني أو أربع سنوات بغية تيسري التعلم من األقران وإنشاء
شبكات للربط بني املستفيدين من مشروعات الصندوق ،ريثما يتوافر املزيد من املوارد (التوصية )14؛



تعزيز التدابري الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ،وذلك من خالل مجلة أمور وال سيما إدراج مؤشرات
مصنفة حبسب اجلنس يف أدوات الرصد والتقييم ،وإعداد عرض للمعارف بشأن املسائل اجلنسانية موجه إىل
املرشحني وفريق اخلرباء ،والتفكري يف إعداد جلسة خمصصة ملوضوع املساواة بني اجلنسني يف أثناء االجتماع
اإلرشادي لألعضاء اجلدد يف فريق اخلرباء (التوصية )15؛



إجراء دراسة استقصائية لدى األطراف بشأن حوافزها للمسامهة يف الصندوق والصعوبات اليت تعيق مسامهتها
فيه ،وتقدمي نتائج هذه الدراسة إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة (التوصية )16؛



تنقيح استمارات تقدمي املشروعات لتضمينها مؤشرات بشأن خربات املرشحني يف تنفيذ املشروعات وقدراهتم
يف هذا اجملال (التوصية .)21

 -31وقد أعرب أعضاء اللجنة إبان دورهتا الثانية عشرة عن تأييدهم للتوصيات ،مع اإلشارة إىل أن تكاليف تنفيذها قد
حث أعضاء اللجنة األطراف على املسامهة يف الصندوق يف حدود إمكاناهتا
تؤثر يف عدد املشروعات املمولة .ولذلك ّ
من أجل دعم املزيد من املشروعات ،بالتزامن مع تنفيذ التوصيات املنبثقة من عملية التقييم.
 -32فضال عن ذلك ،قررت اللجنة ختصيص مبلغ  117 000دوالر يف عام  2019لتنفيذ التوصيات ذات األولوية
املشار إليها يف الفقرة .29
 -33وستُقدم نتائج تنفيذ هذه التوصيات إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة يف شباط/فرباير .2020
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خامسا -تعديل النظام المالي للصندوق
 -34عمال بقرار اجمللس التنفيذي 201م ت 24/والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  11من الوثيقة 201م ت 24/بشأن
النُظم املالية للحسابات اخلاصة يف اليونسكو ،يتضمن امللحق اخلامس املشروع األويل للنظام املايل املعدل للصندوق
الدويل للتنوع الثقايف ،الذي وافق عليه مؤمتر األطراف يف عام  ،2009وقُدم إىل اللجنة .وجيدر التذكري بأن اجمللس
التنفيذي طلب من املديرة العامة أن تتشاور مع اهليئات الرئاسية املختصة بشأن احلسابات اخلاصة اليت تقع ضمن
اختصاصها ،لكي تقدم هذه اهليئات اقرتاحات لتعديلها استنادا إىل النظم املالية املوحدة اجلديدة للحسابات اخلاصة
اليت أقرها اجمللس التنفيذي يف دورته املائتني .ويعرض اجلدول الوارد يف امللحق اخلامس التعديالت املقرتحة مبا يتوافق
مع النظام املايل املوحد اجلديد الذي اعتمده اجمللس التنفيذي.
 -35وتتضمن هذه التعديالت مادتني جديدتني ،مها املادة  4املتعلقة باإلدارة واملادة  9املتعلقة بالتقارير عن األنشطة
والتقارير املالية اليت جيب تقدُيها إىل اهليئتني الرئاسيتني .وتضمن هاتان املادتان تعزيز الشفافية يف اإلدارة املالية
للصندوق .وكذلك أُدخلت تعديالت على املادة ( 2الفرتة املالية) واملادة ( 6املصروفات) ،وتنص هاتان املادتان
على أن تبلغ الفرتة املالية للميزانية املؤقتة عامني متتاليني ،وكذلك األمر فيما خيص فتح االعتمادات مبا يتوافق مع
دورة امليزانية املوحدة للمنظمة .لذا تُدعى اللجنة إىل املوافقة يف دورهتا الثالثة عشرة على امليزانية املؤقتة املقبلة لعامني
متتاليني ،أي للفرتة .2021-2020
 -36ويرجى من مؤمتر األطراف املوافقة يف هذه الدورة على مشروع النظام املايل املعدل للحساب اخلاص للصندوق ،الذي
اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة (القرار  )12.IGC 5bعلى النحو املبني يف امللحق اخلامس ،والذي سيُحال
بعدئذ ،يف سبيل اإلعالم ،إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة بعد املائتني (خريف عام .)2019
سادسا -الصعوبات والمراحل المقبلة
 -37ال يزال الصندوق ،رغم تزايد االعرتاف به بوصفه أداة هامة للتعاون الدويل الرامي إىل تعزيز القطاعات الثقافية
النشطة يف البلدان النامية ،يواجه بعض الصعوبات اليت قد تقوض فعاليته وأداءه يف املستقبل .وتتمثل الصعوبات
الرئيسية فيما يلي )1( :حتقيق التمويل املنتظم مبستوى كاف لتلبية العدد الكبري لطلبات احلصول على متويل؛
( )2ونقص املوارد البشرية الالزمة لرصد وتقييم املشروعات اليت ُيوهلا الصندوق وتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال
واالتصال واإلعالم؛ ( )3وحتويل الصندوق إىل "صندوق مستند إىل الدروس املستفادة".
 -38وال يبلغ متوسط عدد املشروعات اليت حتصل على متويل يف يومنا هذا سوى  ٪2من املشروعات املقدمة .وجيري
العمل على إعداد اسرتاتيجية جديدة جلمع األموال واالتصال واإلعالم لتحسني التعريف بالصندوق ،وال سيما يف
صفوف اجلهات املاحنة والشركاء احملتملني من القطاع اخلاص ،ولضمان احلصول على املوارد الالزمة لزيادة عدد
املشروعات املمولة.
 -39كان التقييم اخلارجي الثاين للصندوق قد أوصى بتحليل املوارد البشرية يف األمانة ،وسيتيح تنفيذ هذه التوصية حتديد
املوارد البشرية واملالية الالزمة لرصد املشروعات وتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال.
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 -40وأشارت نتائج التقييم أيضا إىل ضرورة إدراج تدابري لكي يصبح الصندوق "صندوقا مستندا إىل الدروس املستفادة".
وستعمل األمانة هلذا الغرض مع شركة متخصصة يف رصد املشروعات من أجل إعادة صياغة إطار اإلدارة القائمة
على النتائج ،وإنشاء آلية منتظمة لتقييم املشروعات املمولة .وُيثل هذا العمل اخلطوة األوىل على طريق حتديد
الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة بغية بناء قاعدة معارف ،وبيان أثر استثمارات الصندوق .وسيلي وضع هذا
اإلطار وحصول األمانة على املعلومات واستخالص الدروس املستفادة من عمليات التقييم ،تنفيذ اخلطوة التالية
املتمثلة يف إتاحة هذه املعلومات لعامة الناس من خالل نظام إدارة املعارف التابع لالتفاقية.
 -41ويستلزم تنفيذ التوصيات اليت وافقت عليها اللجنة الدولية احلكومية وإعداد أدوات جديدة ترمي إىل تعزيز األثر الذي
حيدثه الصندوق ،تعديل املبادئ التوجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق حبيث تالئم السياق اجلديد.
 -42ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل:
مشروع القرار
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إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/9ومالحقها،
 - 2حييط علما بتقرير األمانة عن تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف للفرتة 2019-2017؛
 - 3ويقر باجلهود اليت بذلتها األمانة لتشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف وحتقيق نتائج املشروعات املمولة؛
 - 4ويطلب من األطراف تزويد األمانة باملوارد الالزمة لتنفيذ برامج بناء القدرات وأنشطة الرصد وتقييم املشروعات؛
ويدعو األمانة إىل موافاته بتقرير يف هذا الشأن إبان دورته الثامنة؛
 - 5ويطلب من اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف أن تستعرض املبادئ التوجيهية التنفيذية
املتعلقة باملادة  18بشأن "الصندوق الدويل للتنوع الثقايف" وأن توافيه بنتائج عملية االستعراض هذه يف دورته الثامنة؛
 - 6وحييط علما باحلاجة امللحة إىل قيام مجيع اجلهات املعنية باملسامهة يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ ويطلب أيضا
من األطراف أن تدعم بنشاط أنشطة االتصال واإلعالم ومجع األموال على الصعيد الوطين وأن تشارك فيها؛
 - 7ويشجع األطراف على دعم الصندوق الدويل للتنوع الثقايف عرب تقدمي مسامهات طوعية منتظمة تعادل ما ال يقل
عن  ٪1من إمجايل اشرتاكاهتا املقررة يف امليزانية العادية لليونسكو؛ ويطلب من األمانة إرسال رسالة الدعوة الرمسية
إىل تقدمي املسامهات على أساس سنوي؛
 - 8ويوافق على مشروع النظام املايل املعدل للحساب اخلاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف بصيغته الواردة يف امللحق
اخلامس.
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الملحق األول
إحصاءات عن المشروعات الممولة في الفترة الممتدة من عام  2010إلى عام 2019
نسبة المشروعات الممولة بحسب الختصاص

الفنون الرقمية
4%

التصميم
9%
الفنون البصرية
13%

الموسيقى
22%

النشر
13%

السينما والمجال
السمعي البصري
20%
فنون المسرح
19%

نسبة المشروعات الممولة بحسب األثر

اإلدارة
والسياسات العامة
34%

تنمية القدرات
66%
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مواصفات المشاركين في برامج بناء القدرات
عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا 10121 :شخصا
السلطات العامة
12%

المجتمع المدني
22%

األفراد
66%

عدد الوثائق الستراتيجية بشأن إعداد السياسات الثقافية وتنفيذها

7
6
5
4
3
2
1
0
2018

2017

2016

السياسات العامة

2014

االسرتاتيحيات

2013

التوصيات

2012
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نسبة المشروعات الممولة بحسب الجهة المستفيدة
المنظمات
الدولية غير
الحكومية
6%

األطراف
29%
المنظمات غير
الحكومية
65%

نسبة المشروعات الممولة بحسب المنطقة

أفريقيا
43%

أمريكا الالتينية
والكاريبي
32%

آسيا
والمحيط الهادي
8%
الدول العربية
5%

أوروبا الشرقية
والوسطى
11%

مناطق متعددة
1%
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تمويل المشروعات بحسب األولويات ومجالت التركيز المواضيعية لليونسكو
$3650 463
$3070 792
$2603 975

$723 286

الدول الجزرية الصغيرة النامية

أفريقيا

الشباب

المساواة بين الجنسين
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الملحق الثاني
بيانات مقارنة بين طلبات التمويل في دورتي التمويل الماضيتين
2017

2018

عدد املشروعات املقدمة

227

273

٪20+

عدد املشروعات بعد عملية الفرز األويل

58

83

٪43+

عدد املشروعات املستوفية للشروط

26

39

٪50+

عدد املشروعات املوصى بتمويلها

7

8

1+

ملخص البيانات بحسب المناطق

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادي

الدول العربية

2017

2018

عدد البلدان املؤهلة اليت قدمت مشروعات

20

30

٪50+

عدد اللجان الوطنية اليت شاركت يف عملية الفرز األويل

16

23

٪44+

عدد البلدان اليت أوصى فريق اخلرباء بتمويل مشروعاهتا

1

2

1+

عدد البلدان املؤهلة اليت قدمت مشروعات

6

10

٪67+

عدد اللجان الوطنية اليت شاركت يف عملية الفرز األويل

5

5

=

عدد البلدان اليت أوصى فريق اخلرباء بتمويل مشروعاهتا

صفر

1

1+

عدد البلدان املؤهلة اليت قدمت مشروعات

5

6

٪20

عدد اللجان الوطنية اليت شاركت يف عملية الفرز األويل

2

2

=

عدد البلدان اليت أوصى فريق اخلرباء بتمويل مشروعاهتا

صفر

1

1+
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2017

2018

عدد البلدان املؤهلة اليت قدمت مشروعات

11

10

٪9-

عدد اللجان الوطنية اليت شاركت يف عملية الفرز األويل

7

9

٪29

عدد البلدان اليت أوصى فريق اخلرباء بتمويل مشروعاهتا

3

1

2-

عدد البلدان املؤهلة اليت قدمت مشروعات

16

19

٪19

أمريكا الالتينية والكاريبي عدد اللجان الوطنية اليت شاركت يف عملية الفرز األويل

10

15

٪50

عدد البلدان اليت أوصى فريق اخلرباء بتمويل مشروعاهتا

3

3

=

أوروبا الشرقية وجنوب
شرق أوروبا
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الملحق الثالث
الوضع فيما يتعلق بالمساهمات المالية
األطراف التي قدمت مساهمات مالية (منذ عام )2007
عدد البلدان التي

عدد البلدان التي

عدد البلدان التي قدمت مساهمات

ص ّدقت على التفاقية

قدمت مساهمة مالية

مالية  3مرات على األقل

أفريقيا

38

15

2

آسيا واحمليط اهلادي

14

5

5

الدول العربية

14

3

1

أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا

23

16

12

أمريكا الالتينية والكارييب

32

13

5

أوروبا الشمالية وأمريكا الشمالية

24

20

11

14٥

72

3٦

المجموع

التغير في المساهمات ()2018-2007

2

توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق

التوصية 1

النظر يف تركيز الدعم الذي يقدمه الصندوق على
البلدان املنخفضة/املتوسطة الدخل اليت لديها فرص
متويل حمدودة يف جمال الثقافة ،من خالل استخدام
قوائم مرجعية أخرى مثل دليل التنمية البشرية لربنامج
األمم املتحدة اإلمنائي أو جلنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

التوصية 2

النظر يف ترويج املبادرات اإلقليمية على حنو فعال
و/أو إعطائها األولوية من خالل الصندوق بغية
التشجيع على التعاون الدويل قدر املستطاع (عمال
بأحكام املادة  12من االتفاقية) ،والوصول إىل عدد

الملحق الرابع
تقييم أثر التوصيات المقترحة في التقييم الخارجي
الثاني للصندوق الدولي للتنوع الثقافي ( )2017والتدابير التنفيذية الموصى بها

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية

(أ)

(أ)

عدم اختاذ تدابري فعلية للرتويج أو لوضع األولويات.
واإلبقاء على الوضع الراهن ،والتشجيع على تقدمي
املشروعات اإلقليمية عند اإلعالن عن الدعوة إىل
تقدمي املشروعات.

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف

ال يوجد

عدم التنفيذ .اإلبقاء حاليا على الوضع القائم ومراقبة ال يوجد
تسجل
نسبة املشروعات املقامة يف البلدان النامية اليت ّ
قيمة أعلى لدليل التنمية البشرية .وإذا تبني أن البلدان
ذات الدخل األعلى صارت تستفيد بانتظام (ملدة
ثالثة أعوام أو أكثر) من عدد غري متناسب من
املشروعات ،عندها يُستخدم التمييز اإلجيايب لصاحل
البلدان اليت تسجل قيمة منخفضة لدليل التنمية
البشرية.

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ

مفتاح اجلدول ✔ :موافقة × عدم املوافقة
األخطار المترتبة
على التنفيذ
2

منخفضة

منخفضة

مرتفعة

منخفضة

األخطار املرتتبة على تنفيذ التوصية املنبثقة من عملية التقييم.

x

x

القرار
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توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق

أكرب من البلدان من أجل تلبية احتياجات وتطلعات
املزيد من األطراف وأصحاب املشروعات احملتملني.

التوصية 3

وضع برنامج رعاية للصندوق من أجل املشروعات
املنفذة يف البلدان اليت تسجل قيما عالية لدليل التنمية
البشرية ،حيث أمهية الصندوق أدىن من البلدان ذات
مستويات دليل التنمية البشرية املنخفض اليت لديها
فرص متويل قليلة.

التوصية 4

إضافة دعوة إىل تقدمي مذكرات مفاهيمية إىل الدعوة
إىل تقدمي املشروعات املعمول هبا حاليا .ويوصي فريق
التقييم باعتماد الدعوة إىل تقدمي مذكرات مفاهيمية
حبيث تتألف من طلب ترشيح مقتضب مؤلف من
صفحتني أو ثالث صفحات ،مشفوع مبيزانية
بسيطة ،ويتمحور حول األمرين التاليني :ملخص عن
اقرتاح املشروع املقدَّم يف إطار نظرية تغيري بسيطة تعربّ
عن تغيري أوسع نطاقا للظروف ،وعناصر تثبت
قدرات الشركاء يف املشروع (انظر التوصية .)21
وتقدَّم املذكرات املفاهيمية عرب اإلنرتنت وتضطلع

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية

منخفضة

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ

متوسطة

منخفضة /متوسطة متوسطة

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف

ال يوجد

عدم وضع برنامج للرعاية .وتعزيز بروز قاعدة البيانات ال يوجد
اخلاصة باقرتاحات املشروعات ،لكي يتمكن
املرشحون الراغبون يف استخدام التقييم املتاح علنا
القيام بذلك للتحقق من مقبولية مشروعهم

(ب) االنتظار ريثما جيري تقييم جمموعة من املشروعات
للبت فيما إذا كانت ميزانية التمويل احلالية
اإلقليمية ّ
البالغة  100 000دوالر أمريكي ضئيلة لتمويل
املشروعات اإلقليمية.
(أ)

(أ)

عدم إضافة املذكرات املفاهيمية ،وتقليص حجم
املعلومات اخلاصة بالرتشيحات اليت يتعني على
اللجان الوطنية تقييمها

(ب) تقدمي إحصاءات عن احتماالت اختيار املشروعات
املرشحة
(ج) احلرص على تبسيط استمارات الرتشيح

x

x

القرار
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توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق

اللجان الوطنية بتقييمها .ويُدعى بعد إجراء عملية
الفرز األويل ،من  15إىل  20مرشحا على األكثر
إىل تقدمي طلب كامل وفقا لإلجراءات املعمول هبا
حاليا.

التوصية 5

التعاون مع اللجان الوطنية من أجل تعزيز دورها،
وفقا للمبادئ التوجيهية ،يف جماالت ملموسة مثل
إنشاء فريق معين بعملية الفرز األويل وتنسيق عمل
هذا الفريق (عمال بأحكام الفقرتني  2و 3من املادة
 12من املبادئ التوجيهية).

التوصية 6

إضافة معايري لنظام تقييم االقرتاحات بغية ترويج
بعض املوضوعات االسرتاتيجية و/أو املناطق اجلغرافية
لتحسني عملية اختيار املشروعات وللتخفيف من
املشكلة النامجة عن القرار املتعلق بالثالثني نقطة
واختالل التوازن اجلغرايف.

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية

منخفضة /مرتفعة

منخفضة

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ

منخفضة

منخفضة

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ

تبسيط عملية الفرز األويل اليت تضطلع هبا اللجان
الوطنية من خالل حذف القسم  5من االستمارة

(ب) دعوة اللجنة الدولية احلكومية إىل النظر يف إمكانية
قيام األمانة باالستعانة جبهات االتصال الوطنية
التفاقية عام  2005عندما يتعذر على اللجان
الوطنية إجناز عملية الفرز األويل يف املهلة احملددة
(أ)

تكليف منسق فريق الفرز األويل بإعطاء نقطة إضافية
إىل االقرتاحات اليت حصلت على عالمة قريبة من
املعدل املوصى به واليت قدَّمها بلد مل حيصل على
متويل من قبل

(ب) مراجعة قاعدة الثالثني نقطة املطبقة حاليا اليت ُيكن
مبوجبها لكل اقرتاح حيصل على  30نقطة على األقل
أن يطالب بالتمويل ،مع التوضيح بأنه سيوصى
بتمويل االقرتاحات اليت حصلت على أفضل
العالمات وسجلت  30نقطة على األقل يف حدود
األموال املتاحة

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف

ال يوجد

ال يوجد

✔

✔

القرار
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توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق

التوصية 7

إدراج سؤال خاص بالصندوق يف التقارير الدورية
لفرتات األربعة أعوام للتأكد من ورود املشروعات اليت
ُيوهلا الصندوق بصورة منهجية يف هذه التقارير،
وإبراز الصالت القائمة بني الصندوق وتنفيذ اتفاقية
عام .2005

التوصية 8

إجراء حتليل للموارد البشرية لدى األمانة من أجل
تلبية احتياجات الصندوق وتعزيز قدرات األمانة
(عمال بالتوصية  31ملرفق اإلشراف الداخلي).
ويكتسي موضوع تعزيز قدرات الفريق يف جمال مجع
األموال أمهية خاصة ملستقبل الصندوق ولزيادة اجلهود
املبذولة يف يومنا هذا.

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ
--

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية
--

مرتفعة

منخفضة

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
استُهل تنفيذ هذه التوصية فعال

(أ)

متويل إجراء حتليل للموارد البشرية لصاحل الصندوق.
وتكليف مستشار خبري باملوارد البشرية بإجراء
مقابالت فردية و/أو مجاعية مع املوظفني ،ودراسة
أنشطة مجع األموال وأدوات الرصد والتقييم ،وعرض
نتائج التحليل واالستنتاجات اليت يتوصل إليها خالل
ّ
حلقة عمل تفاعلية

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف
--

 4 000دوالر
أمريكي لتحليل
املوارد البشرية +
التمويل املطلوب
لتنفيذ التوصيات

✔

✔

القرار
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توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق

التوصية 9

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ
منخفضة

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية
متوسطة/

تعزيز قدرات اللجان الوطنية نظرا إىل دورها الرئيسي مرتفعة
يف عملية تقدمي الطلبات ،وذلك من أجل حتسني
عملية اختيار املشروعات وجتنب رفض مشروعات
جيدة .وسيمثل قيام اللجان الوطنية بتعيني جهة
تنسيق تضطلع بتنسيق العمل حلل املشكالت املرتبطة
بتشغيل الصندوق خالل عامني على األقل ،على أن
حترص على نقل املعارف وامللفات إىل جهة التنسيق
اليت ستحل حملها يف حال إهناء مهامها ،خطوة هامة
حنو األمام.

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
ينبغي لألمانة أن تقدم بانتظام مؤشرات عن رصد
عملية الفرز األويل اليت تضطلع هبا اللجان الوطنية
(ب) ينبغي لألمانة أن تقوم خالل دورة عام 2019
باستعراض عمليات االتصال القائمة مع اللجان
الوطنية
(ج) ينبغي أن تستغل األمانة يف عام  2019أو 2020
االجتماع السنوي للجان الوطنية يف مقر اليونسكو
للتعريف بالصندوق وآلية الفرز األويل
(د)

ينبغي لألمانة أن تقوم خالل دورة عام  2020بإجراء
حتليل جلودة عملية الفرز األويل من خالل تكليف
فريق اخلرباء بتقييم عينة عشوائية من الطلبات اليت
رفضتها اللجان الوطنية

(ه) وإذا ما كشف هذا التحليل وجود مشكالت من
حيث اجلودة ،فيتعني وضع برنامج تدريب موجه إىل
اللجان الوطنية ذات القدرات األضعف
(و)

إذا مل تُظهر مؤشرات أداء اللجان الوطنية حتسنا كافيا
عند إجراء االستعراض الشامل التايل للصندوق،
تُدعى اللجنة الدولية احلكومية إىل التفكري يف إمكانية
نقل املسؤوليات من اللجان الوطنية إىل هيئات رمسية
أخرى مثل جهات االتصال الوطنية التفاقية عام
2005

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف
تكاليف عمليات
التقييم اإلضافية
اليت سيجريها فريق
اخلرباء يف عام
.2020
والتكاليف احملتملة
لربنامج تدريب
اللجان الوطنية
بعد عام 2020

✔

القرار
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التوصية 10

التعاون مع املكاتب امليدانية حرصا على أن تزيد
اليونسكو احتمال حصول هذه املكاتب قدر
املستطاع على متويل من الصندوق ألحد املشروعات،
من جهة (مثال من خالل تعزيز الربوز وتوطيد
االتصال مع قطاع الثقافة احمللي وفهم السياق فهما
أفضل) ،وحرصا على اطالع مقدمي املشروعات عما
ُيكنهم (وجيب) أن يتوقعوا من املكاتب امليدانية
(خاصة من ناحية املساعدة واملشاركة يف عمليات
النشر واالتصال واإلعالم والتنفيذ) ،من جهة أخرى.

التوصية 11

إعداد أنشطة لبناء قدرات البلدان اليت حتظى بفرص
حمدودة للحصول على متويل يف جمال الثقافة أو اليت
مل تستفد من قبل من متويل الصندوق.

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ
منخفضة

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية
متوسطة

متوسطة

منخفضة

(أ)

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
ينبغي لألمانة أن تستعرض آليات االتصال القائمة
باملكاتب امليدانية

إجراء دورة تدريبية شخصية بشأن الصندوق عرب
برنامج بناء القدرات اخلاص باتفاقية عام ،2005
وإدراج جلسة تدوم يوما واحدا خمصصة للصندوق يف
مجيع برامج التدريب املتعلقة باتفاقية عام 2005

(ب) تشجيع املكاتب امليدانية على بناء قدراهتا عند
اإلمكان
(ج) إنتاج أشرطة فيديو تبث عرب شبكة اإلنرتنت ،بشأن
مجلة أمور ومنها ما يلي )1( :العرض البصري لدليل
عملية الفرز األويل؛ ( )2وأوجه القصور املتكررة
والعناصر اإلجيابية يف اقرتاحات املشروعات

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف
ال يوجد

تكلفة األنشطة
القائمة لبناء
القدرات .وتكلفة
إعداد أدوات
للتدريب عرب
اإلنرتنت

✔

✔

القرار

12.IGC

DCE/19/7.CP/9 – page 24
Annexe IV

توصيات التقييم الخارجي الثاني للصندوق

التوصية 12

توفري موارد تتيح لألمانة الشروع يف اختاذ تدابري
طموحة بغية حتويل الصندوق إىل "صندوق مستند
إىل الدروس املستفادة" ،من خالل اختاذ إجراءات
ترمي إىل وضع التعلم والتفكري يف صميم اسرتاتيجية
الصندوق ،وال سيما من خالل توظيف مهنيني
يضطلعون برصد املشروعات وتقييمها.

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ

منخفضة

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية

مرتفعة

(د)

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
دراسة إمكانية إعداد دورة تدريبية أكثر تفصيال عرب
اإلنرتنت ،بالتعاون مع مؤسسات أخرى تُعىن بالتمويل
الثقايف
دعوة اللجنة الدولية احلكومية إىل التعهد بتخصيص
موارد لتنفيذ خيارات حمددة التكاليف لبناء القدرات
على التعلم ،استنادا إىل نتائج حتليل املوارد البشرية
املشار إليه يف التوصية 8

(ب) دعوة اللجنة الدولية احلكومية يف عام  ،2019إىل
تقدمي مبلغ أقصاه  30 000دوالر من األموال غري
املخصصة ،من أجل تصميم نظام شامل جديد
للرصد والتقييم واختباره
(ج) دعوة اللجنة الدولية احلكومية إىل ختصيص نسبة مئوية
من متويل مشروعات الصندوق أو من جممل دخل
الصندوق بانتظام للتعلم (رصد املوارد البشرية
واألدوات واإلصدارات وتقييمها)
(د)

ينبغي لألمانة أن تشرع باستعراض سريع ملمارسات
سائر املنظمات اليت لديها ثقافة راسخة يف التعلم
اخلاص بتمويل القطاع الثقايف أو التغري االجتماعي،
وذلك من أجل حتديد املمارسات اليت من شأهنا تعزيز
النظم القائمة

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف

يُقرتح تطبيق نسبة
مرجعية تبلغ
 78 000دوالر
سنويا للنفقات
املتعلقة بالرصد
والتقييم مقارنة
مببلغ 600 000
دوالر لتمويل
املشروعات

✔

القرار
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التوصية 13

النظر يف إمكانية تنظيم عمليات تقييم مستقلة
وعشوائية ملشروعات الصندوق ،من أجل إنشاء
قاعدة معارف خاصة باملشروعات واستخالص
الدروس املستفادة من خمتلف التجارب.

التوصية 14

اختاذ التدابري الرامية إىل االستفادة التامة من إمكانات
االتفاقية بوصفها أداة للرتويج لدى اجلهات الفاعلة
يف اجملتمع املدين .وُيكن هلذه التدابري أن تكون
بصيغة أنشطة إعالم وتدريب وتوعية بشأن أمهية
الدفاع عن إسهام الثقافة يف االقتصاد ،والصالت
القائمة بني أنشطة املشروعات اليت تنفذها اهليئات
الثقافية وأثرها يف املسائل السياسية اليت تؤثر يف تنفيذ
االتفاقية.

التوصية 15

اعتماد تدابري للتمييز اإلجيايب من أجل تيسري قبول
اقرتاحات املشروعات اليت تتضمن إجراءات ملموسة

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية
مرتفعة

منخفضة

منخفضة

منخفضة

متوسطة/مرتفعة

منخفضة

(أ)

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
ختصيص مبلغ يعادل  ٪3من متويل املشروعات (أي
زهاء  18 000دوالر سنويا يف حال متويل
مشروعات مبقدار  600 000دوالر) إلجراء
عمليات تقييم مستقلة ملشروعات ممولة من الصندوق

احلرص على أن تتضمن االسرتاتيجية اجلديدة جلمع
األموال السعي إىل إجياد سبل إلشراك املستفيدين
السابقني من متويل الصندوق يف أنشطة مجع األموال

(ب) تنظيم فعاليات إقليمية أو دولية كل عامني أو أربعة
أعوام لتيسري إقامة شبكة للربط بني املستفيدين من
دعم الصندوق

(أ)

إدراج دعوة خاصة إىل تقدمي مشروعات ترمي إىل
تعزيز املساواة بني اجلنسني ،يف الدعوات اليت يوجهها
الصندوق

مبلغ يعادل ٪3
من متويل
املشروعات سنويا.
مالحظة :يُقتطع
هذا املبلغ من
امليزانية العامة
املخصصة للرصد
والتقييم

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف
✔

✔

تكلفة إقامة
الفعاليات اإلقليمية
أو الدولية كل
عامني أو أربعة
أعوام

ال يوجد

✔

القرار
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لزيادة متثيل املرأة يف اجملاالت الرئيسية للحياة الثقافية
و/أو تغيري األدوار التقليدية للمرأة.

التوصية 16

تنقيح االسرتاتيجية القائمة جلمع األموال من أجل
تعزيز تركيزها على مسامهات األطراف وعلى إجراء
دراسة أدق لتبعاهتا ،مع مراعاة التباين بني األطراف
من حيث قدراهتا ومواردها.

التوصية 17

السعي إىل تقدمي املسامهات املنصوص عليها اليت
تعادل نسبة ( ٪1الفقرتان  3و 7من املادة  )18بغية
تعزيز قدرة الصندوق على االستمرار وكبح التوجه حنو
االخنفاض الذي س ِّجل خالل السنوات اخلمس
ُ
املاضية.

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية

مرتفعة

مرتفعة

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ

منخفضة

منخفضة

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
(ب) إدخال مؤشرات مصنفة حبسب اجلنس يف أدوات
الرصد والتقييم

(د)
(أ)

(ج) إعداد موارد معرفية عن املسائل اجلنسانية موجهة إىل
طاليب التمويل وفريق اخلرباء
إدراج جلسة بشأن املسائل اجلنسانية يف االجتماع
االستهاليل لفريق اخلرباء
ينبغي لألمانة إجراء حتليل للعوامل اليت تؤثر يف
مسامهات األطراف

(ب) ينبغي لألمانة أن تطلب يف املستقبل بصورة منتظمة
من عينة عشوائية من األطراف ،ترتاوح من  6إىل 10
أطراف ،تقدمي تعليقاهتا بشأن جممل مواد االتصال
واإلعالم
(أ)

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف

ال يوجد

الرتكيز جمددا على املسامهة املنصوص عليها اليت تعادل ال يوجد
 ٪1يف اسرتاتيجية مجع األموال املوجهة إىل األطراف

(ب) ينبغي لألمانة استعراض مواد االتصال واإلعالم احلالية
الرامية إىل التشجيع على تقدمي املسامهات املالية،
لتحديد ما إذا كانت األطراف تتلقى رسائل التذكري
بشأن مسامهاهتا يف الوقت املناسب

✔

✔

القرار
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التوصية 18

تعزيز اسرتاتيجية مجع األموال للصندوق من خالل
إدراج جانب حتليلي فيها يرمي إىل إقامة صلة واضحة
بني مواد االتصال واإلعالم واألهداف امللموسة جلمع
األموال (وال سيما األهداف املتعلقة مبسامهات
األطراف).

التوصية 19

تعديل اهلدف احلايل املتمثل يف احلصول على
مسامهات من  ٪50من األطراف ،حبيث يصبح
اهلدف حتصيل مسامهات منتظمة تعادل ٪1
(الفقرتان  3و 7من املادة  )18عوضا عن السعي
إىل قيام ما ال يقل عن  ٪50من األطراف يف
االتفاقية باملسامهة يف الصندوق.

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ
منخفضة

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية
مرتفعة

مرتفعة

منخفضة

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ
متويل إجراء دراسة بغية إعداد اسرتاتيجية جديدة
جلمع األموال واالتصال واإلعالم ،تتضمن استعراضا
لالسرتاتيجية السابقة
(ب) دعوة اللجنة الدولية احلكومية إىل التعهد بتوفري املوارد
الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة جلمع األموال

(أ)

وضع مهلة زمنية (مثال  3سنوات) هلدف احلصول
على مسامهات من  ٪50من األطراف .واإلشارة يف
مواد االتصال واإلعالم إىل األطراف اليت سامهت يف
الصندوق خالل هذه املهلة من أجل التشجيع على
جتديد املسامهات

 65 000دوالر
إلعداد
االسرتاتيجية؛ وما
ال يقل عن ٪10
من اإليرادات
املستهدفة من
أجل تنفيذ
اسرتاتيجية مجع
األموال
ال يوجد

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف
✔

✔

القرار
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التوصية 20

تعزيز استخدام مواد االتصال واإلعالم بشأن
الصندوق .وُيكن أن تتمثل اخلطوة األوىل يف إجراء
حتليل ملختلف مراحل تنفيذ اسرتاتيجية االتصال
واإلعالم بغية حتديد مواطن قوهتا واألمور اليت جيب
حتسينها.

التوصية 21

إيالء املزيد من االهتمام لقدرات الشركاء يف
املشروعات [املرشحني] وإعطاؤها قيمة أكرب يف
عملية االختيار (…) .وإدراج عناصر تثبت قدرة
الشركاء [املرشحني] (اخلربة واإلملام بالقطاع والنتائج
السابقة واملشاركة يف شبكات).

األخطار المترتبة
2
على التنفيذ
منخفضة

درجة الستعجال/
األهمية
الستراتيجية
مرتفعة

متوسطة/مرتفعة

منخفضة

(أ)

التوصيات المتعلقة بالتنفيذ

اآلثار المترتبة من
ناحية التكاليف

ال يوجد

انظر التوصية 18
متويل إجراء دراسة بغية إعداد اسرتاتيجية جديدة
جلمع األموال واالتصال واإلعالم ،ستتضمن استعراضا
لالسرتاتيجية السابقة
(ب) دعوة اللجنة الدولية احلكومية إىل التعهد بتوفري املوارد
الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة جلمع األموال
(أ)

إدراج جدول يف استمارة الطلب ،خمصص لتقدمي
معلومات عن مشروعني مماثلني على األقل

(ب) إدراج جدول منظم يف استمارة الطلب ،من أجل مجع
معلومات عن شركاء املرشحني لضمان احلصول على
معلومات أكثر اكتماال يف هذا الشأن
(ج) رفع معامل العالمة اخلاصة بقدرات املرشحني يف
عملية تقييم االقرتاحات إىل  ٪10على األقل

✔

✔

القرار
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الملحق الخامس

التعديل 3المقترح

مشروع النظام المالي المعدل للحساب الخاص للصندوق الدولي للتنوع الثقافي

النظام المالي الموافق عليه في عام 2009

المادة  - 1إنشاء حساب خاص

المادة  - 1إنشاء حساب خاص

 6من النظام املايل لليونسكو ،يُنشأ مبقتضى هذا النظام حساب خاص
للصندوق الدويل للتنوع الثقايف (يُشار إليه فيما يلي باسم "احلساب
اخلاص").

 2-1وفقا ألحكام المادة  18من التفاقية والفقرتين  ٥و 6من املادة

 1-1تنص املادة  18من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  1-1تنص املادة  18من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
(املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") على إنشاء صندوق دويل للتنوع (املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") على إنشاء صندوق دويل للتنوع
الثقايف .ونظرا لطبيعة هذا الصندوق الذي يعتمد على جهات ماحنة
الثقايف .ونظرا لطبيعة هذا الصندوق الذي يعتمد على جهات ماحنة
متعددة ،فإنه يدار يف شكل حساب خاص.
متعددة ،فإنه يدار يف شكل حساب خاص.

 2-1وفقا ألحكام الفقرة  6من املادة  6من النظام املايل لليونسكو،
يُنشأ مبقتضى هذا النظام حساب خاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف
(يُشار إليه فيما يلي باسم "احلساب اخلاص").

 3-1خيضع تسيري هذا احلساب اخلاص للقواعد التالية.

 3-1خيضع تسيري هذا احلساب اخلاص للقواعد التالية.

مالحظات

وفقا للقرار 201م ت ،24/استُخدم النظام املايل املوحد لالتفاقيات ،الذي وافق عليه اجمللس التنفيذي ،مرجعا لصياغة النظام املايل للحساب اخلاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف وتكييفه مبا يتوافق مع اتفاقية عام
 2005واملبادئ التوجيهية بشأن موارد الصندوق.

املفتاح :النص األصلي ،النص املشطوب (بالكلمات املشطوبة) ،النص الجديد (باخلط السميك املائل).
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المادة  - 2الفترة المالية

 1-2تشمل الفترة المالية للميزانية المؤقتة سنتين تقويميتين متتاليتين
وتبدأ بسنة زوجية.

المادة  - 2الفترة المالية

تطابق الفرتة املالية للحساب اخلاص الفرتة املالية لليونسكو.

المادة  - 3الغرض

 2-2تشمل الفترة المالية للمحاسبة سنة تقويمية واحدة.
المادة  - 3الغرض
وفقا للمادة  18من االتفاقية ،فإن الغرض من هذا احلساب اخلاص هو

إليه فيما يلي باسم "مؤتمر األطراف") وذلك ملساعدة األطراف على

تقرها اللجنة الدولية احلكومية لحماية وتعزيز تنوع
متويل األنشطة اليت ّ
أشكال التعبير الثقافي (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة الدولية
الحكومية") بناء على توجيهات مؤمتر األطراف في التفاقية (المشار

وفقا للمادة  18من االتفاقية ،فإن الغرض من هذا احلساب اخلاص هو
تقرها اللجنة الدولية احلكومية بناء على توجيهات مؤمتر
متويل األنشطة اليت ّ
األطراف وذلك ملساعدة األطراف على دعم التعاون من أجل حتقيق
التنمية املستدامة واحلد من الفقر ،وال سيما فيما خيص االحتياجات احملددة
للبلدان النامية ،بغية التشجيع على قيام قطاع ثقايف نشيط ،وفقا للمادة
 14من االتفاقية.

دعم التعاون من أجل حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر ،وال سيما
فيما خيص االحتياجات احملددة للبلدان النامية ،بغية التشجيع على قيام
قطاع ثقايف نشيط ،وفقا للمادة  14من االتفاقية.
المادة  - 4اإلدارة

4

 1-4تتمتع اللجنة الدولية الحكومية بصالحية البت في تخصيص
الموارد في إطار هذا الحساب الخاص ،بناءا على توجيهات مؤتمر
األطراف.

التمييز بني الفرتة املالية وامليزانية

مادة جديدة حتدد آليات اإلدارة
وفقا ألحكام الفقرتني  4و5
من املادة  18من االتفاقية

اهليئتان الرئاسيتان التفاقية عام  2005مها مؤمتر األطراف ،الذي ُيثل اهليئة العامة لالتفاقية ،واللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،اليت متثل اهليئة التنفيذية لالتفاقية.
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المادة  - 4اإليرادات

وفقا للمادة  18من االتفاقية ،تتكون إيرادات احلساب اخلاص مما يلي:

(أ) املسامهات الطوعية املقدمة من األطراف يف االتفاقية؛
(ب) االعتمادات اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو هلذا الغرض؛
(ج) املسامهات أو اهلدايا أو اهلبات اليت ُيكن أن تقدمها اجلهات التالية:
( )1الدول األخرى؛
( )2منظمات وبرامج منظومة األمم املتحدة؛
) )3املنظمات اإلقليمية أو الدولية األخرى؛
( )4اهليئات العامة أو اخلاصة أو األفراد؛
(د) أي فوائد تدرها موارد احلساب اخلاص؛
(هـ) حصيلة مجع التربعات وإيرادات األنشطة اليت تنظم لصاحل صندوق
التربعات.

 2-4يتولى المدير العام إدارة وتسيير شؤون األموال المودعة في
الحساب الخاص بما يتوافق مع نص التفاقية والقرارات التي وافقت
عليها اللجنة الدولية الحكومية وأحكام هذا النظام المالي.
 3-4يقدم المدير العام سنوي ا تقريرا عن األنشطة وتقريرا مالي ا إلى
اللجنة الدولية الحكومية ،ويقدم كل عامين تقريرا عن األنشطة إلى
مؤتمر األطراف ،على النحو المبين في المادة  9لحق ا.

المادة  - ٥اإليرادات

وفقا ألحكام املادة  24من
االتفاقية

مع مراعاة أحكام نص االتفاقية ،تتكون إيرادات احلساب اخلاص مما يلي :وفقا ألحكام الفقرة  3من املادة
 18من االتفاقية

(أ) املسامهات الطوعية املقدمة من األطراف يف االتفاقية؛
(ب) االعتمادات اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو هلذا الغرض؛
(ج) املسامهات أو اهلدايا أو اهلبات اليت ُيكن أن تقدمها اجلهات التالية:
( )1الدول األخرى؛
( )2منظمات وبرامج منظومة األمم املتحدة؛
( )3املنظمات اإلقليمية أو الدولية األخرى؛
( )4اهليئات العامة أو اخلاصة أو األفراد؛
(د) أي فوائد تدرها موارد احلساب اخلاص؛
(هـ) حصيلة مجع التربعات وإيرادات األنشطة اليت تنظم لصاحل صندوق
التربعات.

(و) إيرادات متنوعة.
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المادة  - ٥المصروفات

ختصم من هذا احلساب اخلاص النفقات اليت جتري وفقا ملقتضيات الغرض
احملدد له يف املادة  3أعاله ،مبا يف ذلك النفقات اإلدارية املتعلقة به على
وجه التحديد وتكاليف دعم الربنامج املطبقة على احلسابات اخلاصة.

المادة  - ٦المصروفات

 1-6توافق اللجنة الدولية الحكومية على تخصيص موارد الحساب
الخاص مرة كل عامين.
 2-6ختصم من هذا احلساب اخلاص النفقات اليت جتري وفقا ملقتضيات
الغرض احملدد له يف املادة  3أعاله ،مبا يف ذلك النفقات اإلدارية املتعلقة به
على وجه التحديد وتكاليف دعم الربنامج املطبقة على احلسابات اخلاصة.

المادة  - ٦الحسابات

 1-6يتوىل املراقب املايل لليونسكو مسك ما يلزم من دفاتر احملاسبة.

 3-6يجري اإلنفاق في حدود األموال المتوافرة.
المادة  - 7الحسابات
 1-7يتوىل المدير المالي مسك ما يلزم من دفاتر احملاسبة.

ملراجعتها مع سائر حسابات املنظمة.

الموحدة للمنظمة التي تعرض على املراجع اخلارجي حلسابات اليونسكو

 3-7تمثّل حسابات هذا احلساب اخلاص جزء ا من البيانات المالية

يرحل أي رصيد غري مستخدم يف هناية فرتة مالية ما إىل الفرتة املالية
يرحل أي رصيد غري مستخدم يف هناية فرتة مالية ما إىل الفرتة املالية ّ 2-7
ّ 2-6
اليت تليها.
اليت تليها.

 3-6تُعرض حسابات هذا احلساب اخلاص على املراجع اخلارجي
حلسابات اليونسكو ملراجعتها مع سائر حسابات املنظمة.

 4-6تسجل املسامهات العينية خارج إطار احلساب اخلاص.

 4-7تسجل املسامهات العينية خارج إطار احلساب اخلاص.

انظر املادتني  1-4و3-4
آنفا ،واملادة  9الحقا
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المادة  - 8الستثمارات
 1-8جيوز للمدير العام أن يستثمر آلجال قصرية أو طويلة املبالغ املتوافرة متاشيا مع السياسة االستثمارية
للمنظمة
يف الرصيد الدائن هلذا احلساب اخلاص.

المادة  - 7الستثمارات

 1-7جيوز للمدير العام أن يستثمر آلجال قصرية املبالغ املتوافرة يف
الرصيد الدائن هلذا احلساب اخلاص.

 2-7تضاف الفوائد اليت تدرها االستثمارات إىل الرصيد الدائن هلذا
احلساب اخلاص.

مادة جديدة لتحديد إجراءات
إعداد التقارير

 2-8تضاف اإليرادات اليت تدرها االستثمارات إىل الرصيد الدائن هلذا
احلساب اخلاص بما يتوافق مع النظام المالي لليونسكو.
المادة  - 9التقارير

 1-9يُعد تقرير مالي سنوي يبيّن اإليرادات والنفقات المتعلقة
بالحساب الخاص ويقدَّم إلى اللجنة الدولية الحكومية.
 2-9يُقدَّم تقرير سنوي عن األنشطة إلى اللجنة الدولية الحكومية،
وتقرير عن األنشطة مرة كل عامين إلى مؤتمر األطراف.
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المادة  - 8إقفال الحساب الخاص

المادة  - 10إقفال الحساب الخاص

يقرر يستشير/تستشير املدير العام/المديرة العامة إقفال
يقرر املدير العام إقفال احلساب اخلاص عندما يرى أنه مل تعد هناك ضرورة 1-10
لوجوده وحييط اجمللس التنفيذي علما بذلك.
احلساب اخلاص اللجنة الدولية الحكومية عندما يرى/ترى أنه مل تعد
هناك ضرورة لوجوده وحييط اجمللس التنفيذي علما بذلك .وتتضمن نتائج
هذه المشاورات قرارا بشأن استعمال الرصيد المتبقي في الحساب
عند إقفاله.

يوافق مؤتمر األطراف على قرار اللجنة الدولية
2-10
الحكومية ثم يُحال القرار إلى المجلس التنفيذي قبل إقفال الحساب

المادة  - 9أحكام عامة

يدار احلساب اخلاص وفقا للنظام املايل لليونسكو ،ما مل ينص هذا النظام
على خالف ذلك.

الخاص فعالا.
المادة  - 11أحكام عامة

تعتمد اللجنة أي تعديل لهذا النظام المالي ويوافق عليه
1-11
مؤتمر األطراف .ويحاط المجلس التنفيذي علم ا بالتعديالت

المدخلة.
يدار احلساب اخلاص وفقا للنظام املايل لليونسكو ،ما مل
2-11
ينص هذا النظام على خالف ذلك.

إلبراز دور اهليئتني الرئاسيتني فيما
يتعلق بإقفال احلساب اخلاص

إلبراز دور اهليئتني الرئاسيتني فيما
يتعلق بتعديل هذا النظام املايل
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