
 

 CP 4 الثقافي تنوع أشكال التعبير
  

CE/13/4.CP/9 
 ٨/٤/٢٠١٣ باريس،
 التوزيع محدود /إجنليزيفرنسي: األصل

 
 مؤتمر األطراف 

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 ةرابعالدورة العادية ال

 ٢باريس، مقر اليونسكو، القاعة 
 ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١٤-١١

 

 االتفاقية تنفيذل توجيهيةالبادئ املاملوافقة على  :من جدول األعمال المؤقت ٩البند 

 

 اتعو احلكومية أن تقدم إليه مشر الدولية طلب مؤمتر األطراف من اللجنة 
)، ليوافق عليها يف CP 11.2 االتفاقية (القرار تنفيذلتوجيهية البادئ امل

 اتعو مشر . وتتضمن هذه الوثيقة يف امللحق جمموعة الرابعةدورته العادية 
 املبادئ التوجيهية التنفيذية الا اعتمدتا اللجنة يف دوراتا املختلفة.

 .٥الفقرة : القرار املطلوب

 



CE/13/4.CP/9 – page 2 

 

باسم فيما يلي  يشار إليهامن اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (الا (جـ)  ٢٢,٤تنص املادة  - ١
الدولية التنفيذية الا تعدها اللجنة  املبادئ التوجيهية"االتفاقية") على أن من بني مهام مؤمتر األطراف املوافقة على 

"اللجنة")، بناء على طلب منه (املادة الا يشار إليها فيما يلي باسم احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (
 (ب) من االتفاقية). ٢٣,٦

يف شهر  لثةدورته العادية الثاإبان  ه، الذي اعتمدCP 11.3اللجنة، يف قراره رقم من ف اطلب مؤمتر األطر و  - ٢
ليوافق االتفاقية،  باستخدام شعاراملتعلقة  املبادئ التوجيهيةع و ، مواصلة عملها وتقدمي مشر ٢٠١١حزيران/يونيو عام 

 .الستخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف توجيهيةالبادئ امل استعراضيف دورته املقبلة، فضًال عن  عليها

) منذ الدورة ٢٠١٢و ٢٠١١ديسمرب من عامي األول/ (يف شهر كانون ةعادي ةواجتمعت اللجنة مرتني يف دور  - ٣
 نظرت فيها:التالية، بعد أن املشروعات ، اعتمدت اللجنة الدورة املاضيةملؤمتر األطراف. وخالل  الثالثةالعادية 

 ؛استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايفبشأن  نقحةامل توجيهيةالبادئ املمشروع : IGC 8.6قرار ال −

محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام شعار اتفاقية: IGC 12.6قرار ال −
 .الثقايف

 .تا املاضيةتا اللجنة يف دور الا اعتمد املبادئ التوجيهيةمشروعات تتضمن هذه الوثيقة ملحقاً يضم و  - ٤

 اعتماد القرار التايل:يف مؤمتر األطراف قد يرغب و  - ٥

 CP 9 4مشروع القرار 

 ،مؤمتر األطرافإن 

 وملحقها، CE/13/4.CP/9الوثيقة  وقد درس - ١

 ،CP 11.3القرار ب يذّكروإذ  - ٢

 ة، بالصيةة امللحقة بذا القرار:التنفيذية التالي التوجيهيةاملبادئ على  يوافق - ٣

 ؛بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف نقحةاملبادئ التوجيهية امل -

 ؛محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام شعار اتفاقية -
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 مشروعا التوجيهات والمبادئ التوجيهية التنفيذية
 اعتمدتهما اللجنة الدولية الحكومية في دورتها السادسةاللذان 

 

 توجيهات بشأن استخدام موارد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

 مشروع التعديالت المقترحة

 االعتبارات االستراتيجية واألهداف

الدولية احلكومية (املشار متويل املشروعات واألنشطة الا تقرها اللجنة  إىلالصندوق الدويل للتنوع الثقايف  يرمي - ١
 تيسري لتحقيق عدة أهداف تشمل بوجه خاص طرافاأل على توجيهات مؤمتر بناءً إليها فيما يلي باسم "اللجنة") 

البلدان  يف ةنشيط ةثقافي اتالتشجيع على قيام قطاعبةية  تحقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقرالدويل لالتعاون 
0Fالنامية

 .النظام املايل للصندوق)من  ٣(املادة  من االتفاقية ١٤للمادة  طبقاً ، ١

واهلدف الرئيسي للصندوق هو االستثمار يف مشروعات تتيح إحداث تةيريات هيكلية عن طريق تنفيذ و/أو إعداد  - ٢
 السلع مبا يف ذلكلتعبري الثقايف، متنوعة من أشكال ا جمموعة ابتكارسياسات واسرتاتيجيات تؤثر تأثريًا مباشرًا يف 

، وكذلك عن طريق تدعيم البىن املؤسسية األساسية الا إنتاجها وتوييعها واالنتفاع با ، ويفاألنشطة الثقافيةو واخلدمات 
 على الصعيدين احمللي واإلقليمي. الصناعات الثقافية الا هلا مقومات البقاءتُعترب ضرورية لدعم 

التنمية  إطار عمليات يفلصناعات الثقافية والفرص الا تقدمها ا القيمالصندوق وتِربي املشروعات املمولة من  - ٣
 الئقة للناس. نوعية حياةتعزيز باالقتصادي و  النموفيما يتعلق ب ، وال سيمااملستدامة

هذا الصندوق الذي من نظامه املايل. وبالنظر إىل طبيعة  ١,١يدار الصندوق بوصفه حسابًا خاصًا طبقًا للمادة و  - ٤
 بأنشطة معينة. تتعلقمسامهات  ، فإنه ال ميكن أن تودَع فيهجهات ماحنة متعددة يعتمد على

، ١٨,٧و (أ)١٨,٣ للمادتني. وطبقًا هاأحكامو  موارد الصندوق مع روح االتفاقية استخدامأن يتوافق  وينبةي - ٥
مسامهات على  توفري ع اللجنة األطراف علىتقدمي مسامهات طوعية على أساس سنوي. وتشجِّ إىل تسعى األطراف 

لتمويل ستخدم موارد الصندوق وستُ  يف ميزانية اليونسكو. مسامهتها٪ من مقدار ١أساس سنوي مبا يعادل أو يفوق 
تمويل لاإلمنائية الرمسية حني ال تكون مرتبطة بأنشطة أخرى  النامية. وميكن استخدام املساعدة يف البلدان مشروعات

 أقرتا اللجنة طبقاً لألحكام املتعلقة باحلسابات اخلاصة لليونسكو. مشروعات حللصا فأنشطة الصندوق الا توظَّ 

 املوارد: استخدامعند إدارة الصندوق، تتثبت اللجنة من أن و  - ٦
                                                 

الا تندرج يف فئة االقتصادات النامية واالقتصادات  محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفبشأن  ٢٠٠٥األطراف يف اتفاقية اليونسكو لعام  ١
 ).األونكتاد( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةالا متر مبرحلة انتقالية وأقل البلدان منواً، حسب تصنيف 
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 الا أرستها اللجنة؛واالسرتاتيجية يفي باألولويات الربناجمية  - ٦,١

 ؛ة املستفيدةالبلدان النامياخلاصة بولويات األحتياجات و االيفي ب - ٦,٢

 ؛الشمال واجلنوب واجلنوببلدان بني و التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  يعزي - ٦,٣

 الال الثقايف؛ آثار هيكلية يففضالً عن نتائج ملموسة ومستدامة  حتقيقيسهم يف  - ٦,٤

 ؛اجلهات املستفيدة للمشروعات تبّين يفي مببدأ  - ٦,٥

بعد ألطراف الا مل تستفد لقدر املستطاع التوييع اجلةرايف العادل ملوارد الصندوق، ويعطي األولوية  حيرتم - ٦,٦
 منها؛ أو الا كانت األقل استفادةً  من هذه املوارد

 منظومة األمم املتحدة؛ باملعىن املقصود يف إطاريفي مببدأ املساءلة املالية  - ٦,٧

من  احلد األدىن وإىل ختصيص أنشطة املشروعاتة أموال الصندوق على يفي باحلاجة إىل إنفاق غالبي - ٦,٨
 ؛١٥,٧املشار إليها يف الفقرة  العامة لتكاليفل موارده

 املتفرقة؛ املشروعاتاملوارد أو دعم  تشتيتجيتنب  - ٦,٩

 يعزي املساواة بني اجلنسني؛ - ٦,١٠

من متنوعة جمموعة  ابتكاريف من االتفاقية  ٧املادة  يف احملددةخمتلف الفئات االجتماعية يشجع مشاركة  - ٦,١١
 ؛إنتاجها ونشرها وتوييعها والتمتع بايف أشكال التعبري الثقايف و 

بقدرة الصندوق على  من دون اإلخالليتكامل مع الصناديق الدولية األخرى الا تةطي جماالت مماثلة،  - ٦,١٢
 .أو الا ميكن أن حتظى مبساعدة من هذا النوع يف املستقبل ة أخرىساعدة مالية من جهحظيت مبالا  املشروعات متويل

 المجاالت التي يُعنى بها الصندوق

 ُختصص أموال الصندوق: - ٧

 للمشروعات املتعلقة مبا يلي: - ٧,١

السلع متنوعة من  جمموعة ابتكاريف عملية تؤثر تأثريًا مباشرًا ات سياسات واسرتاتيجيتنفيذ و/أو إعداد  -٧,١,١
 ؛إنتاجها وتوييعها واالنتفاع با ويفواخلدمات واألنشطة الثقافية، 
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1Fالبىن املؤسسية األساسية تدعيم -٧,١,٢

الا تُعترب ضرورية  -مبا يف ذلك القدرات املهنية واهلياكل التنظيمية  - ٢
 اق يف البلدان النامية؛وملساندة األسو  مقومات البقاءهلا الا احمللية واإلقليمية الصناعات الثقافية لدعم 

هذه  تةطي لةرض. وميكن أنذا ايف حدود األموال الا تقرر اللجنة ختصيصها هل ،للمساعدة التشاركية - ٧,٢
 :ما يلي املساعدة

اجتماعاتا إىل اللجنة  نفقات مشاركة اهليئات العامة أو اخلاصة أو األفراد من البلدان النامية الذين تدعوهم -٧,٢,١
 من االتفاقية؛ ٢٣,٧نة طبقاً للمادة ارتم يف مسائل معيَّ بةية استش

 شاركة يفمن امل منواً  أقل البلدانألعضاء اللجنة من التابعني اخلرباء احلكوميني الاليمة لتمكني نفقات ال -٧,٢,٢
تقدمي طلبات املشاركة إىل أمانة االتفاقية قبل افتتاح كل دورة من  وجيب التفاقية حسب طلبهم.هيئا ااجتماعات 

 دورات اللجنة أو مؤمتر األطراف بشهرين على األقل.

وجيوي  قبل عرضها على اللجنة لدراستها.املقدمة  ملختلف املشروعاتاللجنة  تنشئهفريق اخلرباء الذي لتقييم  - ٧,٣
 مانة وأعضاء فريق اخلرباء مرة كل سنتني يف باريس.أيضاً ختصيص أموال لتنظيم اجتماع بني األ

د، أو إىل سد عجز أو سداد دين أو دفع فوائ ترميالا  للمشروعات من الصندوقمالية مساعدة  جيوي توفري الو  - ٨
 أنشطة جارية ترتتب عليها تكاليف متكررة. أو مبواصلة أشكال التعبري الثقايفبإنتاج حصراً  ترتبطالا 

أعاله، وذلك املساعدة املذكورة أنواع نوع من  امليزانية املخصصة لكل من دوراتا بتحديددورة كل اللجنة يف   موتقو  - ٩
 .املتوافرة يف احلساب اخلاص األمواليف حدود 

 الجهات المستفيدة

 الصندوق الدويل للتنوع الثقايف:موارد الستفادة من ل املؤهلة اجلهاتتشمل  -١٠

 :باملشروعاتفيما يتعلق  -١٠,١

 مجيع البلدان النامية األطراف يف االتفاقية؛ -١٠,١,١

تعريف التمع املدين  ينطبق عليهاالا و لبلدان النامية األطراف يف االتفاقية ل التابعةاملنظمات غري احلكومية  -١٠,١,٢
وردت يف املبادئ التوجيهية  مثلما ،التفاقيةل اهليئتني النظاميتنييف اجتماعات ه املعايري الا حتكم قبول ممثليوتفي ب

 ؛تهشاركمباملتعلقة بدور التمع املدين و التنفيذية 

                                                 
ماكن العمل واملعدات، واإلنشاء املادي يُقصد بعبارة "البىن املؤسسية األساسية" مجيع اهلياكل التنظيمية العامة واجلماعية واملهنية (باستثناء أ ٢

 للمباين أو ترميم األبنية) والقدرات والتدابري التشريعية (القانونية) واإلدارية الا تُعترب ضرورية لتنفيذ السياسات.
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الا حتكم قبول ممثليه  املعايريوتفي بتعريف التمع املدين  ينطبق عليهااملنظمات الدولية غري احلكومية الا  -١٠,١,٣
 ته؛شاركمباملتعلقة بدور التمع املدين و التنفيذية  وردت يف املبادئ التوجيهية مثلما ،التفاقيةا هيئايف اجتماعات 

يف البلدان النامية  الثقايف الالالصةرية واملتناهية الصةر العاملة يف و القطاع اخلاص املتوسطة  شركات -١٠,١,٤
التام  حرتاماالومع  ،القطاع اخلاص مسامهات من املؤلفةفرة ااملتو  األمواليف حدود وذلك  ،األطراف يف االتفاقية

 .لتشريعات الوطنية لألطراف املعنيةل

 فيما يتعلق باملساعدة التشاركية: -١٠,٢

 من االتفاقية؛ ٢٣,٧لبلدان النامية، طبقاً للمادة ل التابعونفراد األاصة أو اخلعامة أو اليئات اهل -١٠,٢,١

 ألعضاء اللجنة من أقل البلدان منواً.التابعون اخلرباء احلكوميون  -١٠,٢,٢

وسعيًا إىل جتنب حاالت تضارب املصاحل، لن يوفَّر أي متويل من الصندوق للجان الوطنية أو ألي هيئات  -١٠,٣
 أخرى تشارك يف االختيار األويل للمشروعات املقدمة إىل األمانة أو يف املوافقة عليها.

 الحد األقصى للتمويل المتاح ولعدد الطلبات

 ت، ينبةي مراعاة االعتبارات التالية:املتاح ولعدد الطلبااحلد األقصى للتمويل فيما يتعلق ب -١١

 أمريكي لكل مشروع؛ دوالر ١٠٠ ٠٠٠ميكن أن يُطلب من الصندوق مبلغ أقصاه  -١١,١

 شهراً؛ ٢٤و ١٢ميكن أن ترتاوح مدة تنفيذ املشروعات بني  -١١,٢

أن تقّدم أربعة طلبات على األكثر يف   األطراف تعيِّنهامن اهليئات الرمسية الا  هاأو غري جيوي للجان الوطنية  -١١,٣
كل دورة مالية، وذلك بواقع طلبني على األكثر لكل طرف (سلطة أو مؤسسة عامة)، وطلبني على األكثر للمنظمات 

 غري احلكومية؛

أن يكون كل  جيوي لكل منظمة دولية غري حكومية أن تقّدم طلبني على األكثر يف كل دورة مالية. وجيب -١١,٤
 البلدان املستفيدة. خطي من طلب مشفوعاً بتأييد

 عملية االختيار األولي على الصعيد القطري

 ي، ينبةي مراعاة االعتبارات التالية:على الصعيد القطر  األويلاالختيار فيما يتعلق بعملية  -١٢
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بتوجيه دعوة لتقدمي طلبات التمويل  ألطرافا تعيِّنهامن اهليئات الرمسية الا  هاأو غري تقوم اللجان الوطنية  -١٢,١
يف بلدا�ا وحتدد املواعيد النهائية املناسبة يف هذا الصدد، مع مراعاة التواريخ النهائية الا حتددها األمانة بشأن إحالة 

 الطلبات؛

فريقًا معنيًا باالختيار األويل  األطراف تعيِّنهامن اهليئات الرمسية الا  هاأو غري تنشئ اللجان الوطنية  -١٢,٢
للمشروعات يتألف على وجه التحديد من أعضاء تابعني لويارات الثقافة و/أو للويارات األخرى املسؤولة عن الصناعات 
الثقافية فضًال عن أعضاء من منظمات التمع املدين املتخصصة يف جمال الثقافة لتقييم املشروعات الا سُتقدَّم إىل األمانة 

 إلجراء االختيار األويل هلا؛و 

يقوم الفريق املعين باالختيار األويل بتقييم مدى مالءمة املشروعات ومدى توافقها مع االحتياجات  -١٢,٣
 .األطراف املعنية بشأ�ا تثبت من تشاورواألولويات القطرية، كما ي

 إجراءات تقديم طلبات التمويل

 ويل، ينبةي مراعاة االعتبارات التالية:إجراءات تقدمي طلبات التمب يتعلقفيما  -١٣

توّجه األمانة دعوة لتقدمي طلبات التمويل يف كانون الثاين/يناير من كل عام. وتُقدَّم مجيع طلبات التمويل  -١٣,١
 أيار/مايو. ولن يُنظر يف أي طلب تتلقاه األمانة بعد هذا التاريخ؛ ١٥إىل األمانة يف موعد أقصاه 

عن طريق اللجان الوطنية أو التمويل اخلاصة باألطراف وباملنظمات غري احلكومية إىل األمانة  تُقدَّم طلبات -١٣,٢
. وجيب أن تتأكد اللجان واهليئات املذكورة من مالءمة املشروعات ومن األطراف تعيِّنهامن اهليئات الرمسية الا  هاغري 

 توافقها مع االحتياجات واألولويات القطرية؛

مباشرًة إىل األمانة وجيب أن  ، فُتحالغري احلكوميةالدولية املنظمات بطلبات التمويل اخلاصة ب فيما يتعلق -١٣,٣
يؤكد مالءمة املشروعات وتوافقها مع االحتياجات واألولويات  املستفيدة املعنية اجلهاتمن  خطي تكون مشفوعة بتأييد

باستخدام منوذج منفصل غري احلكومية الدولية املنظمات اخلاصة باجلهة املستفيدة. وتُقدَّم طلبات التمويل الصادرة عن 
 وجيب أن تِربي التأثري دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي للمشروعات؛

ومن ارتباطها بالاالت الا يُعىن من اكتمال امللفات  للتحققي الطلبات، جتري األمانة تقييماً تقنياً عند تلقّ  -١٣,٤
وعند استكمال عملية التقييم هذه، حتيل األمانة ملفات املشروعات الا مت  .مكانية قبوهلابا الصندوق بةية البت يف إ

 قبوهلا إىل أعضاء فريق اخلرباء لتقييمها.
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 نماذج طلبات التمويل

نماذج باعتبارها ال ٢٠٠٥جيب استخدام النماذج الا توفرها األمانة على موقع اإلنرتنت اخلاص باتفاقية عام  -١٤
 .طلبات التمويلة لالرمسي

 وجيب أن تتضمن العناصر التالية:جنليزية أو الفرنسية طلبات التمويل باللةة اإلمجيع م قدَّ تُ و  -١٥

معلومات أساسية عن اجلهة املستفيدة، مبا يف ذلك معلومات عن مهمتها وأنشطتها، فضًال عن بيان  -١٥,١
 يوضح مؤهالت املوظفني املعنيني باملشروع وخربتم؛

 ملخص مقتضب للمشروع؛ -١٥,٢

تقييم و القابلة للقياس احملددة له لألجلني القصري والطويل، هداف األو ه، لمشروع (عنوانلبيان وصفي  -١٥,٣
االجتماعي و الثقايف  التأثريذلك  مبا يف املنشودة،األنشطة والنتائج للسياق القطري والحتياجات البلد املعين، و 

 )؛والشراكات واالقتصادي، واجلهات املستفيدة

 املشروع؛ تنفيذعملية تحمل املسؤولية املالية واإلدارية لست االاجلهات املستفيدة ممثل هيئة  وعنوان اسم -١٥,٤

 عمل وجدول يمين؛ خطة -١٥,٥

 تدابري ترمي إىل ضمان استدامة املشروع املقرتح؛ -١٥,٦

اللجوء إىل ع شجَّ ويُ  األخرى. لتمويلا ومصادرميزانية مفصلة تشمل مقدار التمويل املطلوب من الصندوق  -١٥,٧
الا ال  العامةاملشروع  تكاليفأو التمويل املشرتك قدر املستطاع. وفيما خيص املصروفات املرتبطة بالتمويل الذايت ترتيبات 

 من امليزانية اإلمجالية للمشروع؛ ٪٣٠بد من تةطيتها لتنفيذ املشروع، فيجب أال تتجاوي نسبة 

 .م الطلبات السابقة الا ميوهلا الصندوقتقدُّ دى مب تتعلقعلومات م أي -١٥,٨

 فريق الخبراء

تقّدم األمانة إىل اللجنة اقرتاحًا بشأن إنشاء فريق خرباء يتألف من ستة أعضاء للموافقة عليه. وجيب أن يستند  -١٦
 هذا االقرتاح إىل املعايري التالية:

 اجلةرافيني؛ اإلنصاف يف التوييع والتمثيل −
 شهادة جامعية أو خربة مهنية يف جمال السياسات الثقافية و/أو يف الصناعات الثقافية؛ −
 خربة يف جمال تقييم املشروعات؛ −
 خربة مهنية يف جمال التعاون الدويل؛ −
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 خربة مهنية معمقة يف إحدى املناطق الا تُعىن با اليونسكو؛ −
 املساواة بني اجلنسني؛ −
 األخرى، إذا كان ذلك ممكناً.باللةة  مقبولةمعرفة  الفرنسية أو اإلجنليزية، و إتقان أي من اللةتني −

يُعنيَّ أعضاء فريق اخلرباء ملدة أربع سنوات. وُجتدد عقود نصف عدد أعضاء الفريق مرة كل سنتني لضمان  -١٦,١
 استمرارية العمل؛

 يتوىل أعضاء فريق اخلرباء الستة تعيني منسق من بينهم؛ -١٦,٢

 تنّظم األمانة اجتماعاً لفريق اخلرباء مرة كل سنتني يف باريس؛ -١٦,٣

إىل لدراستها واملوافقة عليها إن أمكن. ويُدعى املنسق لجنة تُقدَّم إىل البإعداد توصيات يُكلَّف فريق اخلرباء  -١٦,٤
 ء؛حضور الدورة العادية للجنة الا يُنظر خالهلا يف املشروعات الا أوصى با فريق اخلربا

خيضع كل طلب مقدَّم بشأن مشروع حمدد لتقييم خبريين استنادًا إىل مناذج التقييم الا توفرها األمانة.  -١٦,٥
 جيوي ألي خبري تقييم مشروع خيص بلده. وال

 توصيات فريق الخبراء

اخلرباء تقييم طلبات التمويل الا يتلقاها من األمانة ويستخدم هلذا الةرض أدوات التقييم الرمسية  يتوىل فريق -١٧
 .لصندوق الدويل للتنوع الثقايفاملتاحة، مع مراعاة األهداف العامة ل

 وجيوي لفريق اخلرباء أن يوصي اللجنة مبا يلي: -١٧,١

 يف حدود األموال املتاحة؛ قائمة تتضمن مشروعات يُطلب متويلهاتقدمي  -١٧,١,١

 احلصولمن العدد األقصى للنقاط الا ميكن  ٪٧٥املشروعات الا حتظى مبا ال يقل عن االقتصار على  -١٧,١,٢
 عليها؛

 مشروع واحد لكل جهة مستفيدة؛االقتصار على  -١٧,١,٣

للمشروعات واألنشطة، مع عديل مقدار التمويل املطلوب من الصندوق االضطالع، عند االقتضاء، بت -١٧,١,٤
 تبيان األسباب املؤيدة للتعديل.

وقبل انعقاد دورة اللجنة بأربعة أسابيع، توفر األمانة على اإلنرتنت ملفات مجيع املشروعات، ونتائج  -١٧,٢
 عمليات التقييم الا ُأجريت هلا، والتوصيات الصادرة بشأ�ا عن فريق اخلرباء.
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 قرارات اللجنة

 ة املشروعات املقدمة إليها وتوافق عليها يف دوراتا العادية.تدرس اللجن -١٨

 رفق توصيات فريق اخلرباء بتقرير مفصل يشتمل علىتُ ، متكني اللجنة من اختاذ قراراتا على حنو ميّسربةية و  -١٩
 :يلي ما

 يف الطلب؛ احملددلمشروع ل مقتضبملخص  -١٩,١

 ؛املنشودةالتأثري احملتمل والنتائج  -١٩,٢

 الصندوق؛ املطلوب منالتمويل  مقداررأي بشأن  -١٩,٣

 ؛الا يشملها نشاطه االتالو حتديد مدى مالءمة املشروع ألهداف الصندوق  -١٩,٤

املتوقعة، آلثار اهليكلية وا ،وفعاليتها تنفيذال أساليبومدى مالءمة املقرتح، املشروع يتناول جدوى تقييم  -١٩,٥
 .عند االقتضاء

قومات البقاء الا توجد يف املشروع يِربي مدى تبّين اجلهات املستفيدة لزمام األمور، واخلطط املتعلقة حتليل مل -١٩,٦
بالنتائج املتوقعة يف األجل األطول، أي بعد انتهاء عملية التنفيذ، فضًال عن اإلمكانيات الا يقدمها املشروع إلحداث 

 الاليمة إلحداث تةيريات هيكلية مستدامة يف املستقبل. تةيريات هيكلية أو لضمان توافر التدابري أو الظروف

 تقييم ملدى أمهية املشروع؛ -١٩,٧

 تقييم للطريقة الا يراعي با املشروع املساواة بني اجلنسني. -١٩,٨

 الرصد

لليونسكو أن تضع نظامًا شامًال لرصد املشروعات يقوم على تقييم املخاطر وحيظى باملوارد البشرية واملالية  ينبةي -٢٠
املرتبطة بتنفيذ املشروعات ومعاجلتها، ولضمان استدامة املشروعات. وجيب أن يرتكز نظام  الصعوباتاملناسبة لتحديد 

، وعلى جمموعة من املؤشرات طبقًا للنهج املعروف باسم الرصد هذا على أهداف حمددة لألجلني القصري والطويل
"SMART"2F٣. 

تكون مكلَّفة بالتعاون مع األمانة  جهة تنسيقويتعني على مجيع املكاتب امليدانية املعنية التابعة لليونسكو أن حتدد  -٢١
ير بني املشروعات لتأمني رصد متواصل للمشروعات املمولة من الصندوق وللتحقق من أنه توجد أوجه تكامل وتآ

واألنشطة األخرى الا تضطلع با اليونسكو على الصعيد القطري. كما جيب أن تفضي مشاركة املكاتب امليدانية 
                                                 

 حمدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق ومالئم ومرتبط جبدول يمين. ٣
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لليونسكو إىل تيسري االتصاالت وتبادل اخلربات بني الشركاء واجلهات املاحنة احملتملة املعنيني باملشروعات املمولة من 
 الصندوق.

 التقييم

 ييم أنشطة الصندوق ومراجعة حساباته مرة كل مخس سنوات.جيب تق -٢٢

مدى و  فعاليتهتقدير بةية مشروع لتقييم ذي أثر رجعي بطلب من اللجنة  أي ميكن أن خيضعوإضافًة إىل ذلك،  -٢٣
إىل  إضافةً  ،دروسما مت استخالصه من املمولة  املشروعاتتقييم  يشمل. وينبةي أن ه قياساً إىل املوارد املنفقةحتقيق أهداف

جيب أن يظهر التقييم و . نشيطة يف البلدان النامية ةثقافي فيما خيص دعم و/أو تشجيع قيام صناعات املشروعات تأثري
استناداً  ونشرهااملمارسات مجع أفضل  ، وذلك من أجلأخرى مشروعات تنفيذاملكتسبة يف  اتالا تقدمها اخلرب الفوائد 

 باالتفاقية.إىل قاعدة املعارف املرتبطة 

اخلاصة  احملاسبة املراقب املايل لليونسكو مسك دفاتر يتوىلطبقاً للنظام املايل املتعلق باحلساب اخلاص للصندوق، و  -٢٤
 مراجع احلسابات اخلارجي لليونسكو ملراجعتها.إىل احلسابات السنوية  بالصندوق وحييل

 التقارير

وحتقيق النتائج  عن تنفيذ املشروع اً ومالي اً وحتليلي اً وصفي اً تقرير األمانة إىل م تقدّ أن  اجلهات املستفيدةيتوجب على  -٢٥
تقدمي التقرير املذكور باستخدام النماذج الا توفرها األمانة هلذا الةرض كي تتمكن اجلهات املستفيدة ينبةي و . املنشودة

اجلهات املستفيدة قد حصلت  إذا مل تكننح أي مسامهة مالية ملشروع جديد متُ  نول من احلصول على الدفعة األخرية.
 للمشروع السابق. الدفعة األخريةعلى 
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 مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن استخدام شعار
 اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 اعتبارات عامة - أوالً 

على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،  تروجيها والتشجيع علىاالتفاقية  على من أجل تسليط املزيد من األضواء - ١
 تعترب األطراف يف االتفاقية أن من الضروري وضع شعار جيسد أهداف االتفاقية ومبادئها.

وشعار االتفاقية هو رسم بياين يِربي للعيان العالقات واملفاهيم واألفكار اخلاصة باالتفاقية وأوجه الرتابط القائمة  - ٢
 .بني هذه العناصر

بوصفه شعاراً قائمًا بذاته (ُيشار إليه فيما يلي باسم "الشعار القائم بذاته")   مبفردهاستخدام شعار االتفاقية  وجيوي - ٣
 بشعار اليونسكو (ُيشار إليه فيما يلي باسم "الشعار املشرتك"). استخدامه مقرتناً كما جيوي 

 عليها يف هذه املبادئ التوجيهية. وخيضع استخدام الشعار القائم بذاته لألحكام املنصوص - ٤

للتوجيهات املتعلقة فيخضع استخدامه لألحكام املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية وكذلك  أما الشعار املشرتك - ٥
مثلما اعتمدها املؤمتر باستخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات اإلنرتنت اخلاصة با 

3Fلليونسكوالعام 

ومبوجب هذه املبادئ التوجيهية . ويعين ذلك أن استخدام الشعار املشرتك جيب أن يُرخَّص به مبوجب ٤
(فيما  لتوجيهات املتعلقة باستخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات اإلنرتنت اخلاصة باا

 جراءات املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية والتوجيهات املذكورة.يتعلق باجلزء اخلاص بشعار اليونسكو)، وفقاً لإل

 التصميم الشكلي للشعار القائم بذاته وللشعار المشترك - ثانياً 

 تم الرمسي لالتفاقية:بوصفه اخل الذي ُيستخدم شعار القائم بذاتهيرد أدناه تصميم ال - ٦

 شعار القائم بذاتهتصميم الهنا يوضع 

 

                                                 
املتعلقة باستخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات اإلنرتنت لتوجيهات اميكن االطالع على أحدث نسخة من  ٤

) أو على عنوان اإلنرتنت التايل: ٨٦م/٣٤الصادر عن الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر العام (القرار  ٨٦يف ملحق القرار  اخلاصة با
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046a.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046a.pdf
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 املشرتك لالتفاقية:شعار أدناه تصميم الويرد  - ٧

 املشرتكشعار تصميم ال هنا يوضع

 حقوق استخدام الشعار - ثالثاً 

بدون ترخيص مسبق، شريطة مراعاة القواعد املنصوص  شعار القائم بذاتهللجهات التالية احلق يف استخدام ال - ٨
 عليها يف هذه املبادئ التوجيهية:

 لالتفاقية: اهليئتان النظاميتان (أ)

 مؤمتر األطراف؛ )١(
(املشار إليها فيما يلي باسم  اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )٢(

 "اللجنة")؛

 (املشار إليها فيما يلي باسم "األمانة"). ٢٠٠٥أمانة اليونسكو املعنية باتفاقية عام  (ب)

وأن  هلذا الةرضأن تقّدم طلبًا  شعارالراغبة يف االنتفاع باحلق يف استخدام الويتعني على كل اجلهات األخرى  - ٩
 حتصل على الرتخيص الاليم وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها أدناه.

 معايير التصميم الشكلي - رابعاً 

وينبةي استنساخ والشعار املشرتك باللةات الرمسية الست لليونسكو.  شعار القائم بذاتهجيوي استخدام كل من ال -١٠
الا أعدتا األمانة واملتاحة على موقع  األدوات املتعلقة بالعالمة التجارية الشعارين وفقاً ملعايري التصميم الشكلي ولموعة

 اإلنرتنت اخلاص باالتفاقية، وال جيوي إدخال أي تةيري على تصميم الشعارين.

والشعار املشرتك  شعار القائم بذاتهالست لليونسكو يف إطار الوخيضع استخدام لةات أخرى غري اللةات الرمسية  -١١
 ملوافقة مسبقة من املنظمة.

 الشعار القائم بذاتهعملية الترخيص باستخدام  - خامساً 

هو من اختصاص مؤمتر األطراف و/أو اللجنة. وميكن ألي من هاتني  الشعار القائم بذاتهالرتخيص باستخدام  -١٢
 .الشعارخيص الاليم الستخدام اهليئتني أن مينح الرت 

مبوجب قرارات تنص على شروط الرتخيص  الشعار القائم بذاتهومينح مؤمتر األطراف واللجنة الرتخيص باستخدام  -١٣
 املمنوح، طبقاً هلذه املبادئ التوجيهية.
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 إىل املعايري التالية: الشعار القائم بذاتهوجيب أن يستند قرار الرتخيص باستخدام  -١٤

 مالءمة االستخدام املقرتح ملبادئ االتفاقية وألهدافها، واالمتثال هلذه الموعة من املبادئ واألهداف؛ (أ)

التأثري احملتمل يف تسليط املزيد من األضواء على االتفاقية وعلى تنوع أشكال التعبري الثقايف ويف ييادة الوعي  (ب)
 بما؛

سُينظَّم بنجاح، مبا يف ذلك ضمانات بشأن اخلربة والسمعة توافر ضمانات تؤكد أن النشاط املقرتح  (جـ)
 املهنيتني للهيئة الراغبة يف احلصول على الرتخيص، وبشأن اجلدوى املالية والتقنية للنشاط املقرتح.

يف أي وقت عندما يتعلق األمر بأنشطة منفردة ذات  الشعار القائم بذاتهوجيوي تقدمي طلبات الرتخيص باستخدام  -١٥
ق دويل وإقليمي ووطين و/أو حملي تةطي جمموعة واسعة من أشكال التعبري الثقايف وتتم مبشاركة فنانني ومنتجني نطا

معنيني بالال الثقايف ورامسي سياسات و/أو مندوبني من التمع املدين. وميكن أن تكون هذه األنشطة عبارة عن عروض 
، أو منشورات (مطبوعة أو رقمية)، أو فعاليات عامة سمعي البصريالفنية، أو معارض، أو أشكال خمتلفة من اإلنتاج 

مثل املؤمترات واالجتماعات، أو مهرجانات، أو معارض جتارية خمصصة لقطاع األفالم أو الكتب أو املوسيقى، على 
 سبيل املثال.

 :الشعار القائم بذاتهوترد فيما يلي املراحل املرتبطة بتقدمي طلبات استخدام  -١٦

: فيما خيص األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية، جيب على صاحب الطلب أن ميأل "منوذج ١ملرحلة ا (أ)
وأن حييل الطلب إىل اللجنة الوطنية لليونسكو يف الطرف  الشعار القائم بذاتهطلب الرتخيص" باستخدام 

ة وطنية أخرى يعيِّنها حسب املعين (أو اللجان الوطنية إذا كان األمر يتعلق بعدة أطراف)، أو إىل أي هيئ
 أو األطراف املعنية الا ستنظَّم األنشطة املقررة يف أراضيها.املعين  األصول الطرف

: تستعرض اللجنة الوطنية أو اهليئة الوطنية املعيَّنة الطلب املقدَّم للبت يف إمكانية تأييده وحتيل إىل ٢املرحلة  (ب)
 ، باستخدام "منوذج التأييد" املعد هلذا الةرض.األمانة الطلبات الا قررت أن توصي با

توقيت آب/أغسطس (وفقًا ل ٣١: ُجتمع الطلبات الا تتلقاها األمانة حىت منتصف ليل يوم ٣املرحلة  (جـ)
) من كل عام وُحتال إىل اللجنة يف الدورة السنوية الا تعقدها يف كانون األول/ديسمرب للنظر أوروبا الوسطى

قرار بشأ�ا. وإضافًة إىل ذلك، ميكن أن ينظر مؤمتر األطراف، يف الدورة الا يعقدها مرة كل فيها واختاذ 
آذار/مارس (وفقاً  ١سنتني يف شهر حزيران/يونيو، يف الطلبات الا تتلقاها األمانة حىت منتصف ليل يوم 

 ) من السنة عينها لدراستها واملوافقة عليها.توقيت أوروبا الوسطىل
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: بعد املداوالت الا جيريها أي من مؤمتر األطراف أو اللجنة، يُتخذ قرار بشأن منح أو عدم منح ٤ة املرحل (د)
، ويتم إعالم صاحب الطلب بذا القرار مبوجب خطاب رمسي الشعار القائم بذاتهالرتخيص باستخدام 

 تعده األمانة.

فقة أي من مؤمتر األطراف أو اللجنة ملفاً : ترسل األمانة إىل أصحاب الطلبات الا حظيت مبوا٥املرحلة  (هـ)
 .األدوات املتعلقة بالعالمة التجارية وجمموعة الشعار القائم بذاتهإلكرتونياً يتضمن 

 المشتركالشعار الترخيص باستخدام  - سادساً 

التعاقدية، وكذلك يف جيوي للمدير العام أن يرخِّص باستخدام الشعار املشرتك يف إطار ترتيبات الرعاية والرتتيبات  -١٧
 إطار أنشطة تروجيية حمددة.

معنيَّ ال تشارك فيه املنظمة بصورة مباشرة وال توفر له  لنشاطإلظهار دعم اليونسكو املعنوي رعاية ال وجيوي منح -١٨
ر يمين وتندرج الرعاية يف إطا اليونسكو أي مسؤولية قانونية قد تنجم عن هذا النشاط.الدعم املايل. وال ميكن حتميل 

حمدود وميكن منحها ألنشطة منفردة ذات نطاق دويل وإقليمي ووطين تةطي جمموعة واسعة من أشكال التعبري الثقايف 
وتتم مبشاركة فنانني ومنتجني معنيني بالال الثقايف ورامسي سياسات و/أو مندوبني من التمع املدين. وميكن أن تكون 

معارض، أو مهرجانات خاصة بالصناعات الثقافية، أو معارض جتارية خمصصة هذه األنشطة عبارة عن عروض فنية، أو 
أو  السمعي البصريلقطاع األفالم أو الكتب أو املوسيقى، على سبيل املثال. وجيوي أيضًا منح الرعاية ألشكال اإلنتاج 

 تماعات.للمنشورات (املطبوعة أو الرقمية) املنفردة، أو للفعاليات العامة مثل املؤمترات واالج

طلبات الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك لةرض رعاية نشاط حمدد، فيجب أن تُقدَّم إىل املدير العام  أما -١٩
لليونسكو مشفوعة بتأييد من اللجنة الوطنية لليونسكو يف الطرف املعين (أو اللجان الوطنية إذا كان األمر يتعلق بعدة 

نها حسب األصول الطرف أو األطراف املعنية الا ستنظَّم األنشطة املقررة يف أطراف)، أو من أي هيئة وطنية أخرى يعيِّ 
 أراضيها.

(املشار إليها فيما يلي  الصندوق الدولي للتنوع الثقافيالمشروعات التي تحصل على مساعدة مالية من  -٢٠
 باسم "املشروعات املمولة من الصندوق") هي املشروعات الا وافقت اللجنة على متويلها من موارد الصندوق.

وبعد موافقة اللجنة على املشروعات الا سيتم متويلها من الصندوق، ُيربم مع اليونسكو "عقد ختصيص األموال  -٢١
مبقتضاه استخدام الشعار املشرتك يف إطار تنفيذ املشروعات املمولة من  جيوية" الذي اخلاص باهليئات الدولية احلكومي

 الصندوق، وذلك وفقاً لشروط االستخدام املنصوص عليها يف العقد.
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مع شركاء مثل مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص والتمع  اتفاقات شراكةوجتري اليونسكو مفاوضات إلبرام  -٢٢
تنفيذ أنشطة حمددة تساعد على تعزيز أهداف االتفاقية ومبادئها وتتيح املضي قدمًا يف تنفيذ أحكام  املدين من أجل

 االتفاقية على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين و/أو احمللي.

 وتعود صالحية الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك يف إطار اتفاقات الشراكة إىل أمانة اليونسكو. -٢٣

جمموعة متنوعة من األنشطة تضطلع با اجلهات املعنية باالتفاقية (القطاعان العام  نشطة تعبئة األموالأوتشمل  -٢٤
 .لصندوق الدويل للتنوع الثقايفواخلاص والتمع املدين) ويتمثل هدفها الوحيد يف مجع التربعات ل

 إىل أمانة اليونسكو.األموال أنشطة تعبئة وتعود صالحية الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك يف إطار  -٢٥

أي بيع للسلع أو اخلدمات الا حتمل اسم اليونسكو الكامل أو امسها املختصر أو شعارها أو أمساء نطاقات وإن  -٢٦
 .استخداماً تجارياً أساساً، يعترب اإلنرتنت اخلاصة با، يكون هدفه حتقيق الربح 

غراض جتارية، مبا يف ذلك الطلبات الا تتلقاها اللجان الوطنية أو وفيما يتعلق بطلبات استخدام الشعار املشرتك أل -٢٧
 أي هيئات وطنية أخرى معيَّنة حسب األصول، فينبةي أن ُحتال إىل املدير العام لليونسكو كي يوافق عليها خطياً.

 التبرع في الصندوق عند استخدام الشعار ألغراض تجارية - سابعاً 

احلاالت الا يفضي فيها االستخدام التجاري للشعار إىل حتقيق أرباح مالية، تكون املسامهة جبزء من هذه  يف -٢٨
 أمراً إلزامياً. الصندوق الدويل للتنوع الثقايفاألرباح يف 

 لألحكام املنصوص عليها يف النظام املايل للحساب اخلاص للصندوق.الصندوق وختضع املسامهات املقدمة إىل  -٢٩

 الحماية - ثامناً 

ملا كان اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها قد أُبلةت إىل الدول األعضاء يف احتاد باريس الا قبلتها  -٣٠
ونـُقِّحت يف  ١٨٨٣من اتفاقية باريس املتعلقة حبماية امللكية الصناعية، الا اعُتمدت يف عام (ثالثًا) ٦مبوجب املادة 

 لمنظمة العاملية للملكية الفكريةإىل املكتب الدويل ل ]قد ُأحيل[، وملا كان شعار االتفاقية ١٩٦٧يف عام  ستوكهومل
من اتفاقية باريس املتعلقة حبماية  (ثالثاً)٦مبوجب املادة  ]الا قبلته[إىل الدول األعضاء يف احتاد باريس  ]أُبلغ[) والويبو(

، فإن اليونسكو تلجأ إىل األنظمة ١٩٦٧يف عام  ستوكهوملونـُقِّحت يف  ١٨٨٣امللكية الصناعية، الا اعُتمدت يف عام 
الوطنية للدول األعضاء يف اتفاقية باريس ملنع استخدام شعار االتفاقية واسم اليونسكو الكامل أو امسها املختصر أو 

حيثما كان هذا االستخدام يوحي على حنو يائف بوجود صلة باالتفاقية أو باليونسكو أو يوحي بأي سوء شعارها 
 استخدام آخر.

 وتُدعى األطراف إىل موافاة اليونسكو بأمساء وعناوين السلطات املسؤولة عن تنظيم عملية استخدام الشعار. -٣١
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حمددة، أن تطلبا من املدير العام لليونسكو أن يرصد االستخدام  لالتفاقية، يف حاالت وجيوي للهيئتني النظاميتني -٣٢
 السليم لشعار االتفاقية وأن يرفع دعاوى بشأن حاالت سوء استخدام الشعار، حيثما كان ذلك مناسباً.

ويكون املدير العام لليونسكو مسؤوًال عن رفع دعاوى يف حالة حدوث استخدام غري مرخَّص به لشعار االتفاقية  -٣٣
التدابري املمكنة ملنع استخدام الشعار يف بلدا�ا من  كلعلى الصعيد الدويل. وينبةي لألطراف يف االتفاقية أن تتخذ  

 لالتفاقية. اف الصريح للهيئتني النظاميتنيجانب أي مجاعة أو من أجل أي غاية ال حتظى باالعرت 

وتتعاون األمانة واألطراف تعاونًا وثيقًا من أجل منع أي استخدام غري مرخَّص به لشعار االتفاقية على الصعيد  -٣٤
 الوطين، وذلك مبشاركة السلطات الوطنية املختصة ومبا يتماشى مع هذه املبادئ التوجيهية.

 


