
   2021-2020إطار نتائج صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ للفرتة  
 

صنع:  األثر من  اليت  أو  الطبيعية  األخطار  عن  النامجة  والكوارث  ابلنزاعات  املتصلة  الطوارئ  حاالت  يف  الثقافية  التعددية  وتعزيز  الثقافة  الصمود    محاية  على  والقدرة  واألمن  السالم  تعزيز  أجل  من   اإلنسان 
 ) 5م/39الواردة يف الوثيقة  5(النتيجة املنشودة 

 استعادهتا الدول األعضاء على حتسني أتهبها ملنع وقوع خسائر يف الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف بسبب حاالت الطوارئ والتخفيف من هذه اخلسائر و تعمل  : 1الناتج رقم  

 مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي
 (م أ)  

 االفرتاضات واملخاطر  اهلدف (هـ):  : املصدر ووسيلة التحقق (و) خط األساس (ب): 

أ   الفرتة    -   1م  يف  دعماً  تلقت  اليت  األعضاء  للدول  املئوية  النسبة 
واختذت خطوات العتماد إجراءات وتدابري لتحسني   2018-2019

 أتهبها 

واملالية  يف املائة  80 االستقصاء  ال ينطبق البشرية  املوارد  لديها  األعضاء  الدول 
 الالزمة 

 ايف والتنوع الثقايف واحمللية وتوفري املساعدة التقنية هلا من أجل تنفيذ عمليات التأهب حلاالت الطوارئ والتدخل لتخفيف املخاطر فيما يتعلق ابلرتاث الثقتعزيز قدرات السلطات الوطنية   : 1املُخَرج رقم  

 مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي
   (م أ) 

 االفرتاضات واملخاطر  اهلدف (هـ):  : املصدر ووسيلة التحقق (و)   :خط األساس (ب) 

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت لُّبيت طلباهتا اخلاصة  - 1م أ 
 بتعزيز القدرات أو املساعدة التقنية  

رسائل الرد على الطلبات/   يف املائة  100
املعلومات املقدمة إىل البلدان 

 املستفيدة 

  يف املائة  100

النسبة املئوية للتدخالت املتعلقة ابلتأهب للطوارئ   - 2م أ 
والتخفيف من حدة املخاطر اليت تتعرض هلا الثقافة، اليت تلقت دعماً  

من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك عنصر تعزيز 
 القدرات 

 يف املائة   90 التقارير املتعلقة ابألنشطة  يف املائة  60
 

 

 االفرتاضات واملخاطر  األنشطة: 



 
 

 تطلب الدول األعضاء املساعدة التقنية  أنشطة) لتنفيذ عمليات التأهب حلاالت الطوارئ والتخفيف من حدة املخاطر املتعلقة ابلرتاث الثقايف والتنوع الثقايف  )4(تقدمي املساعدة التقنية (أربعة  -1
يف والتنوع لتعزيز القدرات بشأن تنفيذ عمليات التدخل املتعلقة ابلتأهب حلاالت الطوارئ والتخفيف من حدَّة املخاطر اليت يتعرض هلا الرتاث الثقا )1(إعداد مادة واحدة  -2

 الثقايف  
 

خالت املتعلقة  حلقات عمل تدريبية يف مناطق خمتلفة، منها حلقة عمل للدول اجلزرية الصغرية النامية، بشأن تنفيذ عمليات التأهب حلاالت الطوارئ والتد )3(تنظيم ثالث  -3
لثقايف، واحلد من خماطر الكوارث، والتصّدي ابلتخفيف من حدة املخاطر اليت يتعرض هلا الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف، للمهنيني، مبن فيهم النساء، يف جماالت الرتاث ا

 لألزمات، وإدارة حاالت الطوارئ 

حضور ممثلي املؤسسات املختلفة (الوطنية 
 واحمللية) 

  عن الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف يف حاالت الطوارئ )1(إعداد دراسة واحدة  -4
  للتنسيق مع الشركاء احملتملني أو احلاليني أو املشاركة فيهما   )2(تنظيم اجتماعني  -5

   ز�دة وعي الدول األعضاء أبمهية محاية الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف وتعزيزمها يف حاالت الطوارئ : 2املُخَرج رقم  

 مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي
   (م أ) 

 االفرتاضات واملخاطر  اهلدف (هـ):  : املصدر ووسيلة التحقق (و) خط األساس (ب): 

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت وصلت إليها مواد التوعية  - 1م أ 
بشأن الثقافة يف حاالت الطوارئ املعدَّة أو املستكملة بدعم من  

 صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ

 خطاابت اإلحالة/  يف املائة  70
 قوائم التوزيع 

  يف املائة   100

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت ُدعيت إىل حضور  - 2م أ 
االجتماعات اإلعالمية والنظامية، أو الفعاليات الرتوجيية واخلاصة  

جبمع األموال، اليت جرى خالهلا الدعوة ألمهية محاية الرتاث الثقايف  
 والتنوع الثقايف وتعزيزمها يف حاالت الطوارئ

 

 خطاابت الدعوة/  يف املائة  10
 قوائم املدعوين 

  يف املائة  20

 االفرتاضات واملخاطر    : األنشطة
  للتوعية بشأن الثقافة يف حاالت الطوارئ  )1(وضع أو حتديث ونشر مادة واحدة  -1

  اجتماعات إعالمية ونظامية، أو مناسبات تروجيية وفعاليات جلمع األموال )6(الدعوة إىل أمهية محاية الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف وتعزيزمها يف حاالت الطوارئ يف ستة  -2

 الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف نتيجة حلاالت الطوارئ وللتخفيف من خطر هذه اخلسائر واسرتدادها حتّسن الدول األعضاء قدرهتا على االستجابة حلاالت الطوارئ ملنع وقوع خسائر يف  : 2الناتج رقم  

 االفرتاضات واملخاطر  اهلدف (هـ):  : املصدر ووسيلة التحقق (و) خط األساس (ب):  مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي (م أ) 



 
  
 

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت تلقت الدعم ومت    -   1م أ  
حالة   خالل  وتنوعه  الثقايف  تراثها  يف  خسائر  وقوع  منع 

 الطوارئ، والتخفيف من هذا اخلطر واسرتداد تلك اخلسائر  

تقع حاالت الطوارئ وتطلب الدول   يف املائة  100 التقارير املتعلقة ابألنشطة  يف املائة  100
 اليونسكو األعضاء دعم 

 

 الثقايف  والتنوع الثقايف  الرتاث جمال  يف الدعم التقين إىل الدول األعضاء من خالل عمليات التدخل السريع والرصد والتنسيق والتخطيط للتعايف  تقدمي : 1رقم   املُخَرج 

 مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي
   (م أ) 

 االفرتاضات واملخاطر  (هـ): اهلدف   : ملصدر ووسيلة التحقق (و)ا خط األساس (ب): 

  يف املائة  100 رسائل الرد على الطلبات  يف املائة  100 النسبة املئوية للدول األعضاء اليت متت تلبية طلباهتا للدعم  - 1م أ 
النسبة املئوية لتدخالت االستجابة يف حاالت الطوارئ  - 2م أ 

 املتعلقة ابلثقافة، مبا يف ذلك عنصر تعزيز القدرات 
 يف املائة   90 التقارير  يف املائة  60

 
 

 االفرتاضات واملخاطر    : األنشطة

حاالت الطوارئ وتطلب الدول تقع  بعثات للتقييم واالستشارة، مبا يف ذلك عمليات تقييم االحتياجات بعد الكوارث وتقييم التعايف وبناء السالم   10نشر  -1
 األعضاء دعم اليونسكو 

 نفس ما ورد أعاله. تدخالت عاجلة يف امليدان   10تنفيذ  -2

 أعاله.نفس ما ورد  للتوثيق والرصد  )2(نشاطان  -3

اطر الكوارث،  للتدريب يف مرحلة ما بعد النزاع أو ما بعد الكارثة يستهدف املهنيني، مبا يف ذلك النساء، يف جمال الرتاث الثقايف، فضالً عن إدارة خم )1(تنفيذ نشاط واحد  -4
 واالستجابة لألزمات، وإدارة حاالت الطوارئ  

 نفس ما ورد أعاله.

 نفس ما ورد أعاله. للتنسيق أو الدعوة أو مجع األموال أو املشاركة فيهما  )2(تنظيم اجتماعني  -5

 نفس ما ورد أعاله. إىل املكاتب امليدانية لليونسكو من أجل االستجابة حلاالت الطوارئ ))2(تقدمي دعم موظفني مؤقتني (موظفان  -6

  الرتاث يف حاالت الطوارئ وتعبئة املوارد لتمكينه من دعم محاية وتعزيز الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف يف حاالت الطوارئ تشارك الدول األعضاء يف التوعية بشأن صندوق  :3الناتج رقم  



 
 

 مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي
 (م أ)  

 االفرتاضات واملخاطر  اهلدف (هـ):  : املصدر ووسيلة التحقق (و) خط األساس (ب): 

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت أشارت سلطاهتا إىل  - 1م أ 
صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ يف بيا�هتا العامة يف اليونسكو  

 وخارجها 

يف املائة من اجلهات   50يف املائة (مبا يف ذلك  20 السجالت وامللفات الصحفية  يف املائة  3
 املاحنة واملستفيدة)  

 

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت دعمت صندوق الرتاث يف  - 2م أ 
 حاالت الطوارئ من خالل توفري املوارد البشرية أو املالية أو العينية 

  يف املائة  10 السجالت املالية واإلدارية يف املائة  5

 توعية الدول األعضاء بوجود صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ وبر�مج أنشطته  : 1املُخَرج رقم  

 االفرتاضات واملخاطر  اهلدف (هـ):  : املصدر ووسيلة التحقق (و)   :خط األساس (ب)    مؤشر األداء الكمي و/أو النوعي (م أ)
النسبة املئوية للدول األعضاء اليت وصلت إليها املواد  - 1م أ 

 الرتوجيية لصندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ
 خطاابت اإلحالة/   يف املائة  70

 قوائم التوزيع 
  يف املائة  100

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت ُدعيت إىل االجتماعات  - 2م أ 
اإلعالمية/األنشطة الرتوجيية اليت جرى فيها تقدمي صندوق الرتاث يف 

 حاالت الطوارئ

 خطاابت الدعوة/   يف املائة  8
 قوائم املدعوين 

  يف املائة  20

 االفرتاضات واملخاطر  األنشطة: 
  مواد تروجيية ومواد جلمع األموال مرتبطة بصندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ )4(إعداد أو حتديث ونشر أربع  -1
  إعالميني أو نظاميني أو فعاليتني تروجييتني  )2(تقدمي صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ وبر�مج أنشطته يف اجتماعني  -2

 


	إطار نتائج صندوق التراث في حالات الطوارئ للفترة 2020-2021

