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متعدد املاحنني أنشئ  طوعيهو صندوق "الصندوق"(  اسم)املشار إليه فيما يلي بـالصندوق الدويل للتنوع الثقايف  - 1
"االتفاقية"(  اسمـإليها فيما يلي ب املشار) 2005عام لمن اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  18مبوجب املادة 

ة يف البلدان كيتعزيز ظهور قطاعات ثقافية دينامي بغيةلتيسري التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة واحلد من الفقر 
 .امية األطراف يف االتفاقيةالن

 6مببلغ إمجايل يزيد على  من البلدان النامية وأقل البلدان منوا   بلدا   51يف  مشروعا   90، مت متويل 2010ومنذ عام  - 2
 .ماليني دوالر أمريكي 9ما يقرب من  2008منذ عام الواردة  الرتاكمية. وقد بلغ جمموع املسامهات أمريكيماليني دوالر 

تعزيز القطاعات الثقافية  اهلادف إىلأداة فعالة للتعاون الدويل ك  ، رغم تزايد االعرتاف بهالصندوق وال يزال - 3
هي ة، يواجه بعض التحديات اليت ستجعل من الصعب ضمان فعاليته وأدائه يف املستقبل. والتحديات الرئيسية كيالدينامي

مع األموال جلوتنفيذ اسرتاتيجيته منه الصندوق ورصد وتقييم املشاريع املمولة إلدارة  الالزمة املوارد البشرية نقص( 1: التالية
( تعزيز مكانة الصندوق والتوعية 3لعدد املرتفع من طلبات التمويل؛ ا لتلبية( مستوى التمويل الكايف واملنتظم 2؛ والتواصل

 .به، ال سيما بني املاحنني احملتملني من القطاع اخلاص والشركاء

لتنفيذ برنامج أنشطة  األمانة واجهتهاوالتحديات اليت اليت حتققت رض من هذه الوثيقة هو عرض اإلجنازات والغ - 4
، للمشاريع نتائج الرئيسيةالعن عملية التمويل، و  األساسية الوقائعبعض  تقدم ي. وه2016-2015الصندوق للفرتة 

والتحديات واخلطوات  والتواصل،واسرتاتيجية اإلدارة القائمة على النتائج، والتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية مجع التربعات 
 املقبلة.

 ويستند برنامج أنشطة الصندوق إىل ما يلي: - 5

 لصندوق؛لاليت تتخذها اهليئات الرئاسية  القرارات -

والربنامج الرئيسي (( C/5) مدت يف وثيقة الربنامج وامليزانية لليونسكو )الوثيقةمؤشرات األداء واألهداف اليت اعت   -
 ؛2005بشأن التنفيذ الفعال التفاقية عام  2الرابع، والنتائج املتوقعة يف إطار حمور العمل 

 .لصندوقل احملددةاملبادئ التوجيهية التشغيلية  -

والنتائج  األمانةتقارير عن أنشطة التقدمي على الصندوق و  على اجديد ضوءاتطوران رئيسيان  يلقيوباإلضافة إىل ذلك، 
 .2030عام ل ألمم املتحدةل املستدامةالتنمية  إطار جديد لرصد تنفيذ االتفاقية؛ وخطة استحداثاملتوقعة، ومها: 

 نظرة عامة على عملية التمويل

 سوق. وميكن 2016و 2015عن عملية متويل الصندوق اليت أجريت يف عامي  ع أساسيةاألول وقائ امللحقيقدم  - 6
 ، كالتايل:بعض املالحظات
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 53. وهذا ميثل زيادة بنسبة 2016يف عام  طلبا   451، و2015يف عام  طلبا   294لغ عدد طلبات التمويل ب -
يف املائة، مما يدل على استمرار أمهية الصندوق والتوقعات الكبرية للمستفيدين احملتملني من بني األطراف 

 املستوفية لشروط احلصول على متويل؛

ين من جانب للتقييم التق بشكل أويل اختريتيف حني زاد العدد اإلمجايل للطلبات، ظل عدد الطلبات اليت  -
اخنفاض  ولكن س جل(. 2016طلب متويل يف عام  115و 2015طلب متويل يف عام  102ثابتا ) األمانة

. وال 2016يف املائة يف عام  19 نسبتهملحوظ يف عدد اللجان الوطنية املشاركة يف عملية االختيار األويل 
 .عرف سبب هذا االخنفاض يف الوقت احلاضري  

أهداف الصندوق ونطاق تدخله. ومن ب تتقيداخنفاض يف عدد طلبات التمويل اليت  حصلبعد التقييم التقين،  -
ريق اخلرباء. طلبا تستويف شروط التقييم النهائي من قبل ف 55 أن رب، اعت  2015يف عام  امت تقييمه الطلبات اليت

ت لتصميم املشاريع احلاجة إىل بناء القدرا اشتداد. ويعين ذلك 36إىل  العدد، اخنفض هذا 2016ويف عام 
 ؛االتفاقية اللذين تشتمل عليهماعلى النحو املتوخى يف االسرتاتيجية والربنامج العامليني لتنمية القدرات 

يف الصندوق، وافقت اللجنة احلكومية الدولية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  املتوفرةيف إطار املوارد  -
مشاريع يف دورهتا التاسعة )كانون  6مشروعا:  12"اللجنة"( على ما جمموعه  اسمبـ)املشار إليها فيما يلي 

 .(2016ديسمرب كانون األول/مشاريع يف دورهتا العاشرة ) 6( و2015األول/ديسمرب 

 دورة التمويل وباشرمن قبل فريق خرباء مستقل تعّينه اللجنة.  املستوفية للشروطوللتذكري، جيري تقييم طلبات التمويل  - 7
( وفقا للمبادئ IGC.6.9 القرارفريق خرباء مؤلف من ستة أعضاء وافقت عليه اللجنة يف دورهتا التاسعة ) 2016لعام 

من أجل ضمان استمرارية العمل  نيسنتملدة نصف األعضاء احلاليني والية (. ومت جتديد 16التوجيهية املنقحة )الفقرة 
من جمموعة من اخلرباء يف جماالت السياسات الثقافية والصناعات الثقافية تعيني ثالثة أعضاء جدد ملدة أربع سنوات جرى و 

إذا فريق اخلرباء أعضاء أحد للحلول حمل  مستعدينجدد ليكونوا  بدالءأيضا أربعة خرباء ع نين واإلبداعية والثقافة والتنمية. و 
 من املبادئ التوجيهية، نظمت األمانة اجتماعا    3.16 بالفقرة واليته. وعمال  خالل الفرتة الكاملة لأداء واجباته  تعذر عليه

تبادل لفرصة اليف مقر اليونسكو يف باريس. وخالل االجتماع، أتيحت للخرباء  2016 وألعضاء فريق اخلرباء يف متوز/يولي
 .وصى بتمويلهاي ساملشاريع اليت اتفاق يف الرأي علىلتوصل إىل ليواجهوهنا و  اليت تحدياتال وكلعملية التقييم اآلراء بشأن 

اجة ماسة إىل بناء القدرات هي حبأن اللجان الوطنية ي ستنَتج األول  امللحقيف  واملدرجةالواردة أعاله  من الوقائعو  - 8
، األمانة وضعت )من حيث تصميم املشاريع(. و نين احملتمليلمستفيدكذلك األمر بالنسبة ل)يف عملية االختيار األويل( و 

عملية تقدمي الطلبات وعن كيفية قيام اللجان  عنالتدريبية  جمموعات الدروسمنها هلذه التحديات، سلسلة من  إدراكا  
خالل حلقات العمل  2016عام  يف الدروسهذه  واخت ربت. األمانةلتقدميها إىل  بشكل أويلالوطنية باختيار املشاريع 

( وفيتنام ومجهورية الو 2016( وإكوادور )آذار/مارس 2016 وظمت يف بربادوس )حزيران/يونيدون اإلقليمية اليت ن  
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ومع املكاتب  يف البلدان املعنيةظمت حلقات العمل بدعم من اللجان الوطنية (. ون  2016الدميقراطية الشعبية )شباط/فرباير 
عدد طلبات التمويل  امليدانية لليونسكو يف كينغستون وكيتو وهانوي. وكانت النتيجة املباشرة حللقات العمل هذه زيادة

 هتادور يف طلبها األول  وافقت اللجنة علىيف البلدان املشاركة، مبا يف ذلك من كولومبيا اليت  اجلهات املعنيةاملقدمة من 
 .من موارد خارجة عن امليزانية بتمويلها. ويلزم توسيع نطاق هذه األنشطة 2016العاشرة يف كانون األول/ديسمرب 

 الرئيسية واستراتيجية اإلدارة القائمة على النتائجنتائج المشروع 

أحدث و جنة يف كل دورة من دوراهتا. تنشر األمانة تقريرا سنويا عن نتائج املشاريع املنجزة وتقدم هذا التقرير إىل الل - 9
نتائج  يعرضاملستدامة" جل التنمية من أ اإلبداع: مسائل 2030م إىل اللجنة يف دورهتا العاشرة بعنوان "حنو عام دن تقرير ق  

هذا التقرير نتائج يتناول . و 2014 املشاريع اليت وافقت عليها اللجنة يف دورهتا الثامنة املعقودة يف كانون األول/ديسمرب
. 2030ية املستدامة لعام الصندوق وأهداف التنم وغاياتسبعة مشاريع، مما يدل على الصلة اجلوهرية بني االتفاقية 

ويلة بعد انتهاء فرتة متويل ط ملدةوالسنغال وأثر استثمارات الصندوق  وبربادوس ة مشاريع من باراغوايثالثأيضا يعرض و 
 .2016-2010 ميعاالثاين بعض البيانات عن مجيع املشاريع املعتمدة للتمويل بني  امللحقاملشروع. ويقدم 

للتقييم األول  35 ـمن التوصيات الواحدة أثر املشاريع املمولة من الصندوق على الصعيد القطري  كان إظهارو  -10
فذت تقييم قد ن  هذا ال. ويف حني أن معظم توصيات 2012يف عام  مرفق اإلشراف الداخليه أجرالصندوق الذي ل

تيسري رصد  مستمرا من أجلوضع إطار واسرتاتيجية لإلدارة القائمة على النتائج ال يزال الثالث(،  امللحق)انظر  حبذافريها
 سيرتك تبعاتأن التنفيذ الكامل هلذه التوصية  ولكن ي فَهم. الزمن على مرلمشاريع املمولة وألثر الصندوق لالية أكثر فع

ليصار لنهج الفعال لإلدارة القائمة على النتائج أن يكون متوافقا متاما مع عمليات الصندوق ل. وإذا أريد األمانةعلى مالية 
 وجتهيزمع جلآلية الستحداث موارد خارجة عن امليزانية فستلزم ، بكفاءة الصندوق اليت ميوهلاملشاريع ارصد وتقييم  إىل

على  هاتنفيذاجلهات املعنية و من قبل  املشاريعمن تصميم  بدءا، جبميع مراحل الصندوق فيما يتعلقاملعلومات والبيانات 
ميع املشاريع املمولة من الصندوق جلالتقييم . وميكن إجراء هذا النوع من 1بعد فرتة التمويلها أثر إىل  أرض الواقع وصوال

ثقة ولرتسيخ الصندوق  لتعزيز مكانةعترب ضرورية ت  اليت و  2010عمليات الصندوق يف عام أت اليت مت تنفيذها منذ بد
 يها.واحلفاظ عل املاحنني

الرابع(. ويف  امللحقق )انظر ويف غضون ذلك، تواصل األمانة العمل على إطار اإلدارة القائمة على النتائج للصندو  -11
 2015لتقرير العاملي لعام ايف  الذي ع رضالصندوق مع إطار الرصد اجلديد لالتفاقية عمل إطار  متت مواءمة، 2016عام 

ملستدامة لألمم املتحدة لعام اهذا اإلطار يف االعتبار أهداف التنمية  املعنون "إعادة رسم السياسات الثقافية"، وأخذ
. 2017يف عام  طلقتأ  اليت . وطبقت هذه النسخة املنقحة إلطار العمل على الدعوة الثامنة لطلبات التمويل 2030

 .ستدامةية املالصندوق ومشاريعه يف أهداف التنمية مسامهة اخلامس كيف امللحقويوضح اجلدول الوارد يف 

                                                 

  .8IGC .10و IGC.9 6والقرارين  10CP .5انظر القرار  1
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 والتواصلتنفيذ استراتيجية جمع األموال 

  والتواصلاالسرتاتيجية اخلمسية جلمع التربعات  2012اعتمدت اللجنة يف دورهتا السادسة يف عام  -12
األموال واملوارد آخذة (. وقررت رصد تنفيذ االسرتاتيجية على أساس سنوي، 6، الفقرة IGC 6.6 القرار( )2013-2018)

 االعتبار. املتوفرة يف

 ويوني/رانيحز  - 2013 ريناي)کانون الثاين/ یاملرحلة األولكانت االسرتاتيجية وفقا لثالث مراحل.   ص ممتقد و  -13
. وكان اهلدف من املرحلة ةي االتفاقاألطراف يف احلکومات نيللصندوق ب ةيقاعدة الدعم احلال عيتوس ی( ترمي إل2014

شراكات مع القطاع اخلاص إقامة  لضمان نيخارجيماحنني ( الوصول إىل 2016 وحزيران/يوني - 2014 والثانية )متوز/يولي
( هتدف إىل 2017كانون األول/ديسمرب   - 2016 واملرحلة الثالثة )متوز/يوليوكانت . الدخل املرتفعذوي من أفراد  ومع

، يف حني أن تإىل الصندوق نسبة مئوية من مبيعات الشركا حتولإبرام شراكة طويلة األجل مع القطاع اخلاص ميكن أن 
. ويتمثل اهلدف ومناصرهتا التفاقيةالرامي إىل الرتويج لعمال األدول جب النهوض تكفل كربىشراكة مع منظمة إعالمية  إقامة 
إقامة لى األقل و دعما ماليا منتظما من نصف األطراف ع 2018الصندوق حبلول عام  تلّقييف ضمان لالسرتاتيجية العام 

 الصندوق. يف املائة من موارد 30مع القطاع اخلاص متثل  رئيسيةست شراكات 

 والتواصلجمع األموال لألرقام الرئيسية عن استراتيجية الصندوق ا

 الهدف الرئيسي الفترة المرحلة

الكلفة 
التقديرية 
 لألنشطة*

الميزانية التي 
وافقت عليها 

اللجنة الحكومية 
 الدولية

 التمويلهدف 
األموال التي 

 ُجمعت

 کانون الثاين/ 1
 - 2013 ريناي

 ويوني/رانيحز 
2014 

الدعم قاعدة  عيتوس
 نيللصندوق ب ةياحلال

  احلکومات

359,500 143,023 1,434,875 1,060,893.86 

 ومتوز/يولي 2
2014 - 

 وحزيران/يوني
2016 

ماحنني الوصول إىل 
 ني؛ ضمانخارجي
شراكات مع إقامة 

 اخلاص ومعالقطاع 
ذوي من أفراد 

 الدخل املرتفع

457,125 71,434 4, 391,367 1,340,583.77 
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 ومتوز/يولي 3
2016 – 
 األول/ كانون

 2017ديسمرب 

دعم مايل  تلّقي
يف  50منتظم من 

األطراف  املائة من
شراكات  6إقامة و 

مع القطاع  رئيسية
يف  30اخلاص متثل 

 املائة من موارد
 الصندوق

351,625 80,125 5,070,218 535,639.59 ** 

 **2,937,117.22 5,070,218 294,582 1,168,250   المجموع

 * باستثناء تكاليف املوظفني
 2017** الوضع يف آذار/مارس 

يف املائة من هدف التمويل  75 فقد حققت االسرتاتيجية يف مرحلتها األوىل نسبةيبني اجلدول أعاله نتائج خمتلطة.  -14
دد. ومتثل النتيجة الرتاكمية لكلتا ثلث اهلدف احملقليال على  يزيد إالخالل املرحلة الثانية ال  احملّصليف حني أن الدخل 

 الرتاكمي للمراحل الثالث )كانون بني التوقعات واإلجنازات. وإذا نظرنا إىل التأثري يف املائة 41 نسبته فارقااملرحلتني 
 قد حتققت. هدفيف املائة من املبلغ املست 58 لرأينا أن نسبة( 2017إىل آذار/مارس  2013لثاين/يناير ا

 2015ديسمرب ألول/كانون اإىل األطراف يف   ةالعام ةاملدير  وجهتللصندوق،  املاحننيوبغية توطيد قاعدة  -15
ت فيها دعم األطراف دعوة لتقدمي املسامهات وذلك يف رسالة رمسية طلب 2017فرباير شباط/و  2016 أبريل/ونيسان

)القرار امهتها يف اليونسكو إمجايل مسعلى األقل من  يف املائة 1 تساويمسامهات طوعية عادية تقدمي  عن طريقللصندوق 
5. CP10  8ات القرار و.IGC10، 9و.IGC 6 10و.IGC 8  هي التالية كانت النتيجة(. و: 

 ؛ةأمريكي تدوالرا 603.37 463 مببلغ إمجايل قدره طرفا   19، ساهم 2015يف عام  -

 ؛ت أمريكيةدوالرا 833 303.64مبلغ  درطرفا يف  40، ساهم 2016يف عام  -

عام عن مسامهات منها منذ اآلن  3أطراف 6، وقدمت 2016و 2015مسامهات يف عامي  2طرفا 16قدم  -
 ؛2017

 .2016-2015مسامهات ألول مرة خالل الفرتة  4فاطر  16قدم  -

                                                 

صربيا، كندا )كيبيك(، فرنسا،  سلوفينيا، السويد،، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أملانيا، إستونيا، أندورا، اجلمهورية التشيكية 2
 .املكسيك، موريشيوس، موناكو، النمسا، فنلندا، املغرب

 .كندا )كيبيك(، فنلندا  السويد،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،  أملانيا، إستونيا، 3
فيتنام، كمبوديا، لكسمربغ، مايل، املغرب،  السلفادور، غابون، غرينادا، غينيا،توغو، جامايكا، بوركينا فاسو، باراغواي، بلغاريا، بليز،  4

 هاييت.



DCE/17/6.CP/10 – page 7 

 الستكشاف اإلمكانات إزاءحبثا  األمانة، أجرت األموالومن أجل حتقيق هدف املرحلة الثانية من اسرتاتيجية مجع  -16
شركة حمتملة من القطاع  40. وكانت النتيجة قائمة مفصلة وقاعدة بيانات تضم الدخل املرتفعالقطاع اخلاص واألفراد ذوي 

شركات مع أهداف الصندوق. ومت كاالجتماعية   مسؤوليتهاتوافق أهداف  مدىاخلاص. وقد اختريت الشركات على أساس 
حتديد طرائق ممكنة جلمع األموال وإقامة الشراكات. وأ عدت سلسلة من رسائل التواصل اليت ميكن لشركاء القطاع اخلاص 

 .أدناه( 19)انظر الفقرة  اإلبداع""مسائل بعنوان خدمت كأساس للكتيب الذي أعدته األمانة بسهولة أكرب، واست   قبوهلا

"مرحلة اختبار" لتحديد الفعالية احملتملة لالتصال هبا يف سياق واستنادا إىل هذه القائمة، مت اختيار ثالث شركات  -17
فيفندي. وباعتبارها عضوا يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة،  شركة جرى تبياهناالشركات اليت من لالسرتاتيجية والرسائل. و 

 ضمنوبياهنا الصريح بااللتزام باالتفاقية  ،هذه الشركة على أساس رؤيتها العاملية لدعم الصناعات الثقافية واإلبداعية اختريت
 األمانةدامة. وهلذه الغاية، عقدت جدول أعمال التنمية املستو تعزيز حقوق اإلنسان باالسرتاتيجية األساسية"، و  مسائلها"

عقد اجتماعات  القرار. ومن بدواعي االستكشاف املسؤولية االجتماعية للشركاتب املعنينيمع ممثلي فيفندي ا أوال اجتماع
يف جهودها الرامية  األمانةأخرى. ويف هذه األثناء، وافقت فيفندي على توزيع قصص الصندوق املتعددة الوسائط ومساعدة 

 .زيادة الوعي بشأن الصندوق وأثر مشاريعهإىل 

فوك ينغ  مؤسسة 2016إىل الصندوق يف عام  قدمتهبعض املسامهات الفريدة اليت أسبابا تشجعها يف  األمانةرى وت -18
 ة،الفوتوغرافي للصوراليت تربعت بعائدات بيع كتاب ( Fok Ying Tung Foudation Ltd)تونغ فودتيون احملدودة )الصني( 

 ، اليت تربعت حبصة من عائدات(Gwangiu Fine Art Association) ومجعية غوانغيو للفنون اجلميلة )مجهورية كوريا(
 (.Contemporary Art Biennaleالذي ينظم مرة كل سنتني ) املعرض الفين املعاصر

ذت إجراءات للتوعية ترمي  أثناء تنفيذ املرحلتني الثانية والثالثة من االسرتاتيجية، است حدثت عدة أدوات -19 للتواصل واُت 
 :إىل تعزيز مكانة الصندوق والتعريف بقيمة املشاريع اليت يدعمها

وو زعت باللغات اإلسبانية واإلجنليزية ( حتديثات إلكرتونية)صدرت مثاين نشرات إخبارية إلكرتونية  -أوال  
. ذات صلة بالصندوق واالتفاقية واليونسكووالفرنسية، وهي تتضمن مشاريع حمددة تتناول مواضيع خمتلفة 

وتبني اإلحصاءات املتعلقة مبعدل فتح النشرات اإلخبارية اإللكرتونية للصندوق والنقر عليها أّن نسبة زيارة 
كانت   2016ديسمرب /إىل كانون األول 2015يوليو /التحديثات اإللكرتونية املذكورة يف الفرتة من متوز

ورغم . ة النشرات اإلخبارية الدولية للقطاعات التعليمية وغري الرحبية واحلكوميةأعلى من متوسط نسبة زيار 
مشرتك يف عام  7 300إىل  2015مشرتك يف عام  4 500ارتفاع عدد املشرتكني ارتفاعا كبريا من 

الذي واجلهات املعنية  اجلمهور عامةاإللكرتونية يف حتقيق التفاعل مع ، مل تنجح هذه التحديثات 2016
 .جيعل منها أداة حقيقية للتبادل ومشاطرة املعلومات
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الصندوق، وو زعتا  صدرت طبعتان من الكتيب السنوي للصندوق، الذي يعرض أثر املشاريع اليت ينفذها -ثانيا  
امسة والسادسة، وعلى املؤمتر على اللجنة يف دورتيها التاسعة والعاشرة، وعلى مؤمتر األطراف يف دورتيه اخل

 .لليونسكو يف دورته الثامنة والثالثنيالعام 

ات هي اإلسبانية واألملانية يستمر بث الفيلم اخلاص بالصندوق يف مجيع أحناء العامل، وقد ت رجم إىل ست لغ -ثالثا  
م عن أثر الصندوق باللغات وباإلضافة إىل ذلك، أ نتج فيل. واإلجنليزية والربتغالية والصينية والفرنسية

لواقع، واستقطاب شرائح خمتلفة اليزية والفرنسية لتبيان النتائج امللموسة للصندوق على أرض اإلسبانية واإلجن
 .من اجلمهور مبا يف ذلك الشركاء احملتملون من القطاع اخلاص

ت اإلسبانية واإلجنليزية باللغا" )مسائل اإلبداع"صدرت رسائل تستهدف القطاع اخلاص يف املنشور املعنون  -رابعا  
ور يف فعاليات ن ظمت وو زع املنش. من أجل تشجيع القطاع اخلاص على املسامهة يف الصندوق( يةوالفرنس

ي الدويل ومجعت جهات فاعلة حكومية وصناعية، من قبيل مهرجان كان السينمائ 2016يف عام 
" 2016لفين ألجل الغد اإلبداع ا" مؤمتروو زع أيضا يف . 2016، وأيام التنمية األوروبية لعام (2016)
(Art for Tomorrow 2016)  نيويورك تاميز يف الدوحة صحيفةالذي نظمته. 

ندوق على الصعيد ب ذلت جهود إضافية عرب شبكات التواصل االجتماعي للدعوة إىل تعزيز مكانة الص -خامسا  
وعة وحتركت جمم. سائطاجلديدة املتعددة الو  القصصالعاملي، وال سيما لتقدمي طلبات التمويل وتوزيع 

املتعلقة  دوناتاملشبكات التواصل االجتماعي للصندوق على وجه التحديد من خالل نشر العديد من 
 .بأفالم الصندوق اجلديدة، األمر الذي أسهم يف توسيع نطاق شبكات توزيعها

احلكومية و والشبكات وعلى الرغم من نشر مجيع أدوات التواصل هذه على نطاق واسع يف خمتلف أوساط اليونسك -20
ن الصعب جدا تعزيز مكانة الصندوق مواجلهات املعنية الرئيسية لالتفاقية، ورغم تنفيذ عدة إجراءات للتوعية، فإنه ال يزال 

 .ملاحنة احلكوميةاعلى الصعيد العاملي وتوسيع قاعدة الدعم املقدم له من املاحنني إىل خارج نطاق اجلهات 

ويف . 2008ة واحدة على األقل إىل الصندوق منذ إنشاء احلساب اخلاص يف عام طرفا مسامه 63ويف اخلتام، قّدم  -21
يف املائة من مجيع األطراف، فإن معظم املسامهات غري منتظمة وال تزال هناك صعوبات كبرية  43حني أن هذا العدد ميثل 

وعالوة على . 2018حبلول عام لبلوغ اهلدف النهائي املتمثل يف تلّقي دعم مايل منتظم من نصف األطراف على األقل 
ومل يتلّق الصندوق أبدا منذ إطالقه على األقل.  2012مسامهاهتم منذ عام  63من أصل  5طرفا 14ذلك، مل جيدد 

ويف حني أن هناك عالمات مشجعة من املسامهني اجلدد املتربعني للصندوق للمرة األوىل، سيحتاج . طرفا 82مسامهات من 
الصندوق أن يقدم إليه مجيع األطراف التربعات بصورة منتظمة، وأن يعملوا مع شركاء حمليني لتنظيم فعاليات وأنشطة جلمع 

                                                 

وكرواتيا، والنرويج،  والكامرون،وجنوب أفريقيا، والدمنارك، وسانت لوسيا، وشيلي، وقربص،  وآيسلندا،أذربيجان، وإسبانيا، وألبانيا،  5
 واهلند، واليونان. 
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رة القيام هبذه اإلجراءات إحلاحا إذا أريد للصندوق أن حيقق وتتزايد ضرو . األموال، والتواصل مع املاحنني من القطاع اخلاص
أهدافه يف مجع األموال وأن يكون قادرا على مواصلة االستثمار يف جماالت اإلبداع يف البلدان النامية كجزء من التزام 

 .األطراف بتنفيذ غايات االتفاقية وأهدافها

 :التايلوقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار  -22

 CP 10.6مشروع القرار 

 ،األطراف مؤمتر إن

 ،وملحقاهتا /CP/17/6DCE.10  الوثيقة وقد درس - 1

 ؛2016-2015عن األنشطة املنفذة إلدارة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف للفرتة  األمانةبتقرير  حييط علما - 2

 8IGC .9رين اقر ، وفقا للالداخليمرفق اإلشراف يف تنفيذ توصيات  األمانةبالتقدم الذي أحرزته  ويقرّ  - 3
األطراف توفري موارد خارجة عن امليزانية حىت يتسىن لألمانة من  ويطلبالصادرين عن اللجنة،  8IGC .10 و

 تنفيذ هذه التوصيات حبذافريها؛

لتعزيز مكانة الصندوق من خالل اسرتاتيجيته جلمع األموال والتواصل،  األمانةباجلهود اليت تبذهلا  أيضا   ويقرّ  - 4
اللجنة أن تواصل عملها لتنفيذ أهداف هذه االسرتاتيجية وحتديد املوارد اليت ست ستخدم هلذا  من ويطلب

 اللجنة إىل تقدمي تقرير عن هذه املسألة يف دورهتا السابعة؛ ويدعوالغرض، 

األطراف أن  من ويطلبباحلاجة املاسة إىل قيام مجيع اجلهات املعنية بالتوعية هبذا الصندوق،  وحييط علما   - 5
 تدعم بنشاط أنشطة التواصل ومجع األموال على الصعيد الوطين وأن تشارك فيها؛

يف املائة  1األطراف على دعم الصندوق عن طريق تقدمي مسامهات منتظمة تعادل ما ال يقل عن  ويشجع - 6
 .الرمسية على أساس سنوي الدعوةأن ترسل رسالة  األمانة من ويطلبوع مسامهاهتا يف اليونسكو، من جمم
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 الملحق األول

  حقائق عن دورتي التمويل السادسة والسابعة
 (2016و 2015)

 عدد المتقدمين وعدد طلبات التمويل المقدمة: عملية تقديم الطلبات: 1الجدول 
 عدد طلبات التمويل المقدمة عدد المتقدمين نوع المتقدمين

 الدورة السادسة 

(2015) 

 الدورة السابعة

(2016) 

 الدورة السادسة
(2015) 

 الدورة السابعة
(2016) 

 415 266 82 70 املستوفية للشروطالبلدان 

 19 16 11 11 البلدان غري املستوفية للشروط

 17 12 17 12 املنظمات غري احلكومية الدولية

 451 294 110 93 المجموع

 

  اللجان الوطنية أجرتهاالتي  األوليعملية االختيار : 2الجدول 

  

 الدورة السادسة
(2015) 

 الدورة السابعة
(2016) 

 52/82 55/70 يعدد اللجان الوطنية التي قامت باالختيار األول

 30/82 15/70 يباالختيار األول لم تقمعدد اللجان الوطنية التي 

 357/415 242/266 عدد طلبات التمويل التي قّيمتها اللجان الوطنية

للتقييم  وُقدمت التي تم اختيارها بشكل أوليعدد طلبات التمويل 
 التقني 

90 98 

 

 األمانةالتقييم التقني الذي أجرته : 3الجدول 

  

 الدورة السادسة 
(2015) 

 الدورة السابعة
(2016) 

 عدد طلبات التمويل المقّيمة
 98 90 املنظمات احلكومية الدولية/األطراف

 17 12 احلكومية الدوليةاملنظمات غري 
عدد طلبات التمويل المستوفية 

للشروط والمقدمة للتقييم 
 النهائي

 املنظمات احلكومية الدولية/األطراف
54 

 بلدا   34من 

33 
 بلدا   24من 

 3 1 املنظمات غري احلكومية الدولية
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 فريق الخبراء الذي أجراه تقييمال: 4الجدول 

 
 
 
 

  

 الدورة السادسة 
(2015) 

 الدورة السابعة
(2016) 

 عدد طلبات التمويل المقّيمة
 املنظمات احلكومية الدولية/األطراف

54 
 بلدا   34من 

33 
 بلدا   24من 

 3 1 املنظمات غري احلكومية الدولية

عدد طلبات التمويل التي 
 وافقت عليها اللجنة

 املنظمات احلكومية الدولية/األطراف

6 
منظمات حكومية  4من 

 من األطراف 2دولية و

6 
منظمات حكومية  4ن م

 من األطراف 2دولية و

 0 0 املنظمات غري احلكومية الدولية
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 الملحق الثاني
 2016إلى عام  2010إحصاءات عن المشاريع الممولة من عام 

 
 النسبة المئوية للمشاريع الممولة حسب الجهة المستفيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية للمشاريع الممولة حسب المنطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

62%
6%

32% منظمات غير حكومية

منظمات غير حكومية دولية

أطراف

47%

31%

8%

4% 9%

1%
أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

آسيا والمحيط الهادئ

الدول العربية

ةأوروبا الوسطى والشرقي

مناطق متعددة
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 دورةفي كل /المشاريع الممولة حسب المنطقةعدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 النسبة المئوية للمشاريع الممولة حسب المجال الثقافي
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17%
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11%
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-3الدورة 
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-4الدورة 
2013

-5الدورة 
2014

-6الدورة 
2015

-7الدورة 
2016

أفريقيا 18 8 5 5 2 1 3

أمريكا الالتينية والكاريبي 9 4 3 4 2 4 2

آسيا والميحط الهادي 2 2 2 1

الدول العربية 2 1 1

أوروبا الوسطى والشرقية 3 3 1 1
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 النسبة المئوية للمشاريع الممولة حسب األثر

 

 

 مجاالت المواضيعيةالتمويل المشاريع حسب أولويات اليونسكو و 

 
 

49%

28%

23%

تنمية القدرات

ةتنمية الصناعة الثقافية واإلبداعي

الحوكمة والسياسة العامة

$2,535,146

$3,294,008

$2,733,304

$573,253

المساواة بين الجنسين الشباب أفريقيا الدول الجزرية الصغيرة 
النامية
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 الملحق الثالث
 األمانةقبل  من مرفق اإلشراف الداخليحالة تنفيذ توصيات 

 
 

 حالة التنفيذ التوصية

 :1التوصية 

مواصلة املشاركة يف فريق االتصال املعين باالتفاقيات الثقافية من أجل تنسيق 
التآزر، وجتنب التداخل يف إجراءات خمتلف صناديق اليونسكو، وزيادة أوجه 

 (األمانةالرتكيز والتمويل. )

لصندوق الثقافية ويشارك الفريق املعين بافريق االتصال املعين باالتفاقيات ل نتظمةامل االجتماعاتيشارك أمني االتفاقية يف 
 بانتظام يف اجتماعات الفريق العامل الفرعي املكرس للمساعدة الدولية.

 :2 التوصية

صندوق الدويل للنهوض بالثقافة من أجل استكشاف ال إدارةالتشاور مع جملس 
)اللجنة اجملاالت احملتملة للمنافسة والتداخل ووضع اسرتاتيجيات لتفاديها. 

 احلكومية الدولية(

بانتظام من أجل تفادي  اصندوق الدويل للنهوض بالثقافة ويتواصل معهأمانة المع اآلراء لصندوق الفريق املعين بايتبادل 
 .الصندوقنيالتداخل يف أنشطة 

 :6 التوصية

تستجيب لبعض االعتبارات االسرتاتيجية  إعطاء األولوية للربامج/املشاريع اليت
حتديد هذه  .عايري اجلودة املبينة يف املبادئ التوجيهيةم باإلضافة إىل استيفائها

األهداف احملددة للصندوق االعتبارات االسرتاتيجية بوضوح مبا يتماشى مع 
 وردتعلى أساس مستمر مع تطور الصندوق. ) ومراجعتهابعد(  توضع)اليت مل 

املزيد من الرتكيز االسرتاتيجي  توفرييف الفقرات السابقة اقرتاحات بشأن كيفية 
عند اختيار املشاريع اليت سيتم متويلها(. وهذه أولوية عاجلة إذا ما أريد 

 . )اللجنة احلكومية الدولية(مرحلته التجريبية ما بعد للصندوق أن يستمر إىل
 
 

 أدرجت االعتبارات االسرتاتيجية يف املبادئ التوجيهية وجيري تنفيذها حاليا وفقا إلطار اإلدارة القائمة على النتائج.
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األهداف القصرية يشمل لنتائج لاملستقبلي للصندوق وإطار  للتوجهوضع رؤية 
  . )اللجنة احلكومية الدولية(والطويلة األجل واألطر الزمنية واملؤشراتاألجل 

بالتعاون مع أصحاب  2014يف عام للصندوق ضع تنقيح إطار اإلدارة القائمة على النتائج الذي و   2016جرى يف عام 
 .2030لألمم املتحدة لعام وأهداف التنمية املستدامة  2015متشيا مع التقرير العاملي لعام وذلك املصلحة يف الصندوق، 

الطويلة األجل، واجلداول الزمنية واملؤشرات. القصرية األجل و والطويلة األجل، واألهداف األجل يتضمن النتائج املتوسطة هو و 
 .حتليل ورصد املشاريع اليت مت متويلها واستكماهلا ليصار بأثر رجعي إىلإنشاء قاعدة بيانات بوشر و 

بتنفيذ بناء القدرات ويف أدوات التدريب املتعلقة جمموعات الدروس املتصلة بوأدرج إطار اإلدارة القائمة على النتائج يف 
 الصندوق، وإجراءات االختيار األويل والتقييم. أنشطة
 للصندوق. ةالثامن بالدعوةإطار اإلدارة القائمة على النتائج يف استمارة الطلب اخلاصة  أ دخل

 :8صية التو 

. وضع أهداف واضحة لتعبئة املوارد ترتبط باألهداف احملددة يف إطار النتائج
 )اللجنة احلكومية الدولية(

صصت لصندوق. وخ  لاسرتاتيجية جلمع األموال  2012ديسمرب /العادية السادسة يف كانون األول ااعتمدت اللجنة يف دورهت
 IGC.9 القرار) والتواصلأمريكيا لتنفيذ املرحلة الثانية من أنشطة مجع األموال  دوالرا   489 50 أموال قدرها 2015يف عام 

الستكمال املرحلة الثالثة  أمريكيا   دوالرا   416 53 مقدارهما  2016(. وبلغ جمموع األموال املخصصة يف عام 8 ، الفقرة6
 .(8، الفقرة IGC 8.10 القرار)

 :12التوصية 

لتكامل والتآزر املنتظم لضمان الالعمل مع املكاتب امليدانية لليونسكو من أجل 
األخرى على الصعيد اليونسكو أعمال بني املشاريع املمولة من الصندوق و 

 (األمانةالقطري. )

يف تنفيذ  فعليا إلشراكها لليونسكو كاتب امليدانيةاملمع  اتصاالت وتبادل لآلراء منتظمني املعين بالصندوقفريق ال يقيم
 .هااملشاريع املمولة من الصندوق ورصد

يف عام اليت كانت معنية بذلك  22 ـلمكاتب امليدانية وتوزيعها على املكاتب الل موجهة معلوماتوجرى إعداد صحائف 
ندوق لصنشطة التكون أداة عملية توفر معلومات عن حالة التنفيذ احلالية ألهذه الصحائف  ثوجيري حاليا حتدي .2015

لصندوق وأنشطة اليونسكو على الصعيد املمولة من اشاريع املوالتآزر بني  التكاملوأثره على خمتلف البلدان، مما يضمن 
 .القطري

 :13التوصية 

إيالء اهتمام خاص الستدامة املشاريع. ويتعني القيام بذلك يف اختيار املشاريع 
 (األمانة). عنهاتقارير الوعند استعراض هلا، اليت ستمول، ويف الرصد الالحق 

معايري عند ُتصيص أموال الصندوق  اعتماد وضرورةأكد مؤمتر األطراف من جديد يف دورته العادية اخلامسة أمهية االستدامة 
 (.4، الفقرة  CP 10.5)القرار 
ة السادس الدعوةيف  است خدمتالتطبيق والتقييم واإلبالغ اليت  استماراتاملؤشرات املتعلقة باالستدامة يف  األمانة أدرجت

ب من كل مقدم . ويطلَ 2017يف عام  ةوالثامن 2016عام  يف ةالسابع الدعوتني وكذلك يف 2015يف عام  للصندوق
فريق اخلرباء  ويدرس .طلب ومدير مشروع أن يصف التدابري املتخذة لضمان حتقيق األهداف الطويلة األجل للمشروع

 .عند تقييم كل مقرتح مشروع ى املدى الطويلعلاإلمكانات والفرص والتحديات 
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واملمارسات  الصندوقجعل اإلجنازات الرئيسية/نتائج املشاريع املمولة من 
، حبيث ميكن أن حيدث اجلهات املعنيةاجليدة والدروس املستفادة متاحة جلميع 

 (األمانة)املنظمات والبلدان املعنية.  يفالتعلم 

: الشبكي ابانتظام بتحديث املعلومات املتعلقة باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق على موقعه األمانةتقوم 
http://en.unesco.org/creativity/ifcd . 

طبعتني و )حتديثات إلكرتونية(، من النشرات اإلخبارية اإللكرتونية ة أعداد األمانة مثاني أصدرت: 2017و 2015بني عامي 
، فضال عن ومنشورا )باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية(عن أثر املشاريع  افيلمو ، للصندوق )(من الكتيب السنوي 

 .الصندوقاملمولة من  املشاريعنتائج وأثر إلطالع الرأي العام على ثالث لقطات 

 :16التوصية 

املتصلة رف امجيع جهود إدارة املع تكملة ارف،املع دارةإل املقبلة نصةامل يف إطار
رى على اإلنرتنت مباالتفاقية بو  بالصندوق مشاركة  ي طلب فيهابادرات اليت جت 

، أوسع نطاقا للتعلم جمموعةمن أجل جعلها جزءا من اجلهات املعنية الفعلية 
ا االجتماعي مثل الفيسبوك وتويرت وغريمه التواصلاستخدام وسائل  وكذلك

 (األمانة)هلذا الغرض. 

منذ إطالقه يف تشرين الثاين/نوفمرب ( هو، http://en.unesco.org/creativity/ifcd)موقع الصندوق على اإلنرتنت 
 .شبكةالعلى اخلاص باالتفاقية األساسية لنظام إدارة املعارف  أحد أألركان، 2014

االجتماعي، مثل فيسبوك وتويرت، لتعزيز األنشطة الرئيسية ت وسائل التواصل مخد، است  ERI/DPI/WEBبالتعاون مع وحدة 
 .املشاريعأثر هذه للصندوق وطلبات متويل املشاريع و 

 :19التوصية 

املكاتب امليدانية  عن طريق لطلبات الرتشيح املقبلة الدعواتنشر املعلومات عن 
 2005تفاقية عام الالوطنية وجهات االتصال لليونسكو واللجان الوطنية 

ع يشجتيف اللجنة احلكومية الدولية.  ذات صفة املراقبومنظمات اجملتمع املدين 
مجيع هذه الكيانات على نشر معلومات عن الصندوق بلغات بلداهنا. 

 (األمانة)

وجهات االتصال املكاتب امليدانية لليونسكو واللجان الوطنية  عن طريقطلب التمويل عن الدعوات املوجهة لنشر معلومات 
 .ومنظمات اجملتمع املدين 2005اتفاقية عام لألطراف يف الوطنية 

 :20التوصية 

ما إذا إيضاح  ،احملتملنيمقدمي الطلبات اللجان الوطنية و عند التواصل مع 
إىل بالربيد رسوم على إرسال الطلبات  جان بفرضذه اللسمح هلكان ي  

 (األمانة)يف هذا السياق.  ت قدَّمأي خدمات أخرى على الصندوق أو 

 فقد ح لت(، 2015) ةالسادس الدعوةعلى اإلنرتنت منذ  جتريانالصندوق  يف االختيار األويلعملييت تقدمي الطلبات و أن  مبا
 .بالطلبات املتصلةمسألة رسوم الربيد 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd
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 قادرة علىتعيني جهات اتصال وطنية/إقليمية يف املكاتب امليدانية لليونسكو 
قدمي الطلبات أثناء عملية تقدمي الطلبات. ملاملساعدة توفري تقدمي املعلومات و 

 (األمانة)

لتقدمي باعتبارهم جهات اتصال للصندوق ة يف املكاتب امليدانية ذات الصلة التابعة لليونسكو يمت تعيني أخصائيي برامج ثقاف
املعين  قيفر ال قومي مجيع مراحل عملية تقدمي الطلبات. و املساعدة ملقدمي الطلبات وللجان الوطنية يفتوفري املعلومات و 

 .املراسالت عيمج مننسخة معهم ويوجه إليهم  نتظمةالصندوق بإجراء اتصاالت مب
 .صحائف املعلومات عن طريقالصندوق  دعوةيف  املعنيةبلغ الزمالء يف املكاتب امليدانية على النحو الواجب مبشاركة البلدان أ  

تدريبية جديدة للزمالء  جمموعة دروسفيما يتعلق بعملية تقدمي الطلبات، جرى تنقيح الدليل املشروح للصندوق، ووضعت 
 .يف املكاتب امليدانية ملساعدة مقدمي الطلبات يف مجيع مراحل عملية تقدمي الطلبات

 :23التوصية 

 برسائلا يتعلق فيم اتتزويد املنظمات الدولية غري احلكومية مبزيد من التوجيه
 (األمانة)احلكومات.  جيب أن تطلبها منالدعم اليت 

علومات أكثر دقة عن إجراءات مبمباشرة بصورة  عن طريق تزويدهاتواصل األمانة مساعدة املنظمات غري احلكومية الدولية 
 .، أي بشأن رسائل الدعم املطلوبة من احلكوماتبالنسبة هلذه املنظماتتقدمي الطلبات 

 :28التوصية 

من تقييم  انتهائهممجيع اخلرباء مبجرد بني هاتفي مشرتك  تنظيم اتصال
. اليت ترتكز إليها واألسباب املنطقيةمقرتحات املشاريع ملناقشة تقييماهتم 

 (األمانة)

 2015تقدمي طلبات متويل يف عام ل املوجهة الدعوةيف إطار  التابع للصندوقرباء اخلمع أعضاء فريق  هاتفية اتصاالت أ جريت
 .. واستمرت املناقشات عرب اإلنرتنت أيضا طوال عملية التقييماألمانةبعد التقييم التقين الذي أجرته  2016ويف عام 

لتبادل اآلراء بشأن عملية التقييم  2016 ووليياجتمع فريق اخلرباء للمرة الثانية يف مقر اليونسكو يف باريس يف متوز/
 .وصى بتمويلهايبشأن املشاريع اليت س اتفاق يف الرأيلتوصل إىل لوالتحديات اليت يواجهوهنا و 

 :33ية التوص

إلدارة ل املباشرة تكاليفالمجيع  أن ت سرتد من الصندوقاسرتداد التكاليف: 
امليزانية العادية لليونسكو، مبا يف ذلك تكاليف  ت غطى منوالرصد والتنسيق اليت 

 اللجنة احلكومية الدولية(/األمانة)املوظفني. 

 القرارإدارة املشاريع املمولة من الصندوق )املتصلة بسياسة اليونسكو السرتداد التكاليف املنتظم لتطبيق ال األمانةتواصل 
8.IGC 5a 9 القرار ؛12، الفقرة.IGC 6 10 القرارو ؛ 9، الفقرة.IGC 8 4، الفقرة). 

 ، اليت تبلغ2016إىل كانون األول/ديسمرب  2015اُتذت األمانة تدابري السرتداد التكاليف للفرتة من كانون الثاين/يناير 
دوالرا أمريكيا( يف مشروع امليزانية املؤقت  70 248) 2017اسرتداد التكاليف لعام ج در دوالرا أمريكيا. وأ   336 153

 الدولية يف دورهتا العاشرة.احلكومية اللجنة  وافقت عليهالذي 
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 الملحق الرابع

 دارة الصندوقإلطار المستند إلى النتائج اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تنفيذ أحد مشاريع الصندوق 
  ،املشروع( )أهدافاخلاصة هبم األوىل  العمل الحقا بوضع و/أو تنفيذ خطط نيام املشاركي(، وقخمرجخطة عمل )نشاط( بنجاح )ناتج/ إعدادكيفية   عنورشة عمل  ، كتنفيذعن أنشطة املشروع(أي تلك النامجة املشروع ) نتائج/خمرجاتعلى سبيل املثال: 

 .(مؤشرخطة عملهم ) نفذواأو /عدد املشاركني الذين وضعوا ومثل 

 الهدف العام للصندوق
 والوصول إليها. تعزيز وسائل إنشاء وإنتاج وتوزيع سلع وخدمات ثقافية متنوعة عن طريق ،ة يف البلدان الناميةكيوظهور قطاعات ثقافية دينامي 2005الصندوق تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام يدعم 

 :3الهدف االستراتيجي 
الصناعات الثقافية واإلبداعية والفرص اليت اليت تضفيها القيمة  إظهار
للسلطات املعنية  بشكل واضحالتنمية املستدامة  على صعيد تتيحها

 الوطين.لصعيد على ااملشاركة يف التخطيط اإلمنائي 

المتوقعة النتيجة 
4-1 

متثيل املرأة  زيادة
 ةومنتج ةكمبدع

ألشكال التعبري 
الثقايف من خالل 

تعزيز الشبكات 
املهنية وتنمية 

 .القدرات

المتوقعة النتيجة 
2-1 

آليات  وضع
رتويج وال للسياسات

لتحسني  والتوعية
لسلع اوصول 

واخلدمات الثقافية 
إىل األسواق احمللية 

أو الوطنية أو 
 .العاملية

 المتوقعةالنتيجة 
1-2 

جيري تعزيز 
عمليات وآليات 
صنع السياسات 

 .العامة وتنفيذها

 المتوقعةالنتيجة 
1-3 

جيري تعزيز دور 
اجملتمع املدين يف 
صنع السياسات 
 الثقافية وتنفيذها.

المتوقعة النتيجة 
3-1 

 تطبيق مناذج إبداع
جديدة على  وعمل

إنشاء وإنتاج وتوزيع 
السلع واخلدمات 

 الثقافية املتنوعة
وإمكانية الوصول 

 إليها.

 المتوقعةالنتيجة 
1-1 

يتجلى التعاون 
بني القطاعات 

يف وضع 
السياسات 

الثقافية 
 .وتنفيذها

 المتوقعةالنتيجة 
3-3 

نطاق ع يتوس
املشاركة يف إنشاء 

وإنتاج وتوزيع 
السلع واخلدمات 

ليشمل الثقافية 
مناطق وفئات 

اجتماعية مستبعدة 
 .سابقا

المتوقعة النتيجة 
2-2 

شبكات إقامة 
 مبادراتتنفيذ و 

على التعاون تركز 
بني الشمال 

ما بني واجلنوب و 
اجلنوب، بلدان 

 حركةتدعم وتسهل 
الفنانني واملهنيني 

انطالقا الثقافيني 
 اجلنوب.بلدان من 

المتوقعة النتيجة 
3-2 

ومراعاة تقييم 
لتنمية ااحتياجات 

القدرات املتصلة ب
اإلنشاء  على صعيد

 ،توزيعالنتاج و اإلو 
 .املستويات املناسبةب

 :4الهدف االستراتيجي 
معاجلة أوجه عدم املساواة بني اجلنسني 

إظهار اإلنصاف يف القطاعات الثقافية و 
إىل الصناعات  إمكانية الوصول يف

 .الثقافية واإلبداعية واملشاركة فيها

 :1الهدف االستراتيجي 
نظام مستدام للحوكمة من أجل الثقافة يعزز تنوع  إنشاء

 بنيوية. اتاستهداف تغيري عن طريق أشكال التعبري الثقايف 

 :2الهدف االستراتيجي 
لسلع واخلدمات لأكثر توازنا  حتقيق تبادل

بني فيما الثقافية بني الشمال واجلنوب و 
لفنانني اتنقل وإمكانية  بلدان اجلنوب،

على الصعيد واملهنيني الثقافيني من اجلنوب 
 .الدويل

المتوقعة النتيجة 
4-2 

على تدابري  اعتماد
لسياسة صعيد ا

العامة و/أو آليات 
متويل لتشجيع 
اإلنصاف يف 

إمكانية الوصول 
األنشطة  إىل

والسلع واخلدمات 
 .الثقافية
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Annex V 

 الملحق الخامس
 ، والصندوق الدولي للتنوع الثقافي2015أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية عام 

 األثر والنتائج
بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وظهور قطاعات  2005يدعم الصندوق تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام  

، دمات الثقافية املتنوعةواخلتعزيز وسائل إنشاء وانتاج وتوزيع السلع  عن طريقة يف البلدان النامية، كيديناميثقافية 
وخطة التنمية املستدامة لعام  2005. وترتبط أهداف الصندوق ارتباطا وثيقا باتفاقية عام وإمكانية الوصول إليها

2030. 
      

 
 

 

  

 

  

 

أهداف االتفاقية 
 

1 
دعم نظم اإلدارة 
 المستدامة للثقافة

 2 
تحقيق تدفق متوازن للسلع والخدمات الثقافية 

 على التنقل الفنانين والمهنيين الثقافيين وتعزيز قدرة

 3 
 4  إدماج الثقافة في أطر التنمية المستدامة

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية تعزيز

        

مثال على مشروع للصندوق
 ....المغرب  

 السياسة القائمة على األدلة

وضع توصيات لدعم الصناعات 
الثقافية واإلبداعية نتيجة 

من  1200مشل  الستقصاء آراء
   ممثلي اجملتمع املدين

 

 صربيا ....
للمجتمع موجهة مبادرة  ن فذت
مبادئ توجيهية أرست املدين 
املمارسات اجليدة يف جمال بشأن 
 يةلصناعات الثقافإدارة ا

 أوروغواي ... 
مصنعا ثقافيا، مما سهل الوصول  14تعزيز قدرة  جرى

 من لفئات الضعيفةا ومّكنإىل أسواق جديدة 
 دراالستفادة من السياسات اجلديدة الرامية إىل 

 االجتماعي لالندماج وإتاحة الفرصالدخل 

 ....... تشاد
نسبة الشباب العاملني يف صناعة املوسيقى ارتفعت 

 اليت تعزز مهاراهتم اإلبداعية والفنية بفضل ورش العمل

 .... المكسيك 
حمرومة  اجتماعية شخص من فئات 600تلقى أكثر من 

 الكتاب واملوسيقى، صناعةساعة من التدريب يف  1500
اإلبداع على صعيدي تعزيز مهاراهتم  األمر الذي أدى إىل

 واألعمال

 .... المجلس الدولي للموسيقى
يف هيكلة صناعة املوسيقى  وسيقىساهم اجمللس الدويل للم

بلدان أفريقية من خالل بناء شبكات إقليمية قوية  8يف 
 .وجديدة

 ... كمبوديا 
فرص مهنية يف الفنون املسرحية جرى توفري 
اللوايت مثّلن مهمشة، مبا يف ذلك النساء جملموعات 

 .من املشاركنييف املائة  32نسبة 
 

   

 
 


