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 للثقافة والصناعات الثقافية الثالثمنتدى اليونسكو العاملي 

 "البحوث واالبتكار والفرص -"الثقافة واإلبداع والتنمية املستدامة 

 2014تشرين األول/أكتوبر  4 - فلورنساإعالن 

منتدى مليونسكو ملعكاي ملثكلث للثقكفة وملصنكعكت مبنكسبة فلونينسك ا ماركني ني ملتمعني يف حن
) نعرب 2014ترريا مألول/أ توبر  4-2( "ة ومإلبدمع وملتنمية ماستدممة"ملثقكفماعنون  ملثقكفية

فلونينسك ومدينة توسكك� ومنطقة  مإليطكليةلسلطكت ملذي أبدته معا ممتنكننك وتقدير� لكرم ملضيكفة 
ملثقكفة  تضعمليت للتغيريمت ملتحويلية مالسرتمتيجيكت ملفعكلة للتأمل وملتفكري يف دويل يف توفري منتدى 

 للتنمية ماستدممة. ماقبلة يف صميم ملسيكسكت

اك  بلتنمية مالجتمكعية ومالقتصكدية ملركملة وضع جدول أعمكل ماتمثلة يف سؤوليتنك مب سّلمون 
ملقيمة مليت  يِربزتعكون دويل هلدف ما االل  نعترب أنه ميكا حتقيق هذم مو  .ومالستدممة ملبيئية

حتقيق ملتنمية  ما أجلبتككني بوصفهك مصكدني لإلبدمع ومالملصنكعكت ملثقكفية و ة ملثقكف حتملهك
تثري ملثقكفة ومإلبدمع على ملتنمية مهية قيكس ب ونقرّ  .لألجيكل ماقبلة ما فر  توفرهومك دممة ماست

، جدول مألعمكل ملسيكسي يفهذم ماوضوع على ماككنة ملعليك مليت ظىى بك  للحفكظماستدممة 
على يف هذم ملكل  تنرطمؤسسة مستضكفة على  فلونينسكبعزم مدينة  ما هذم مانطلقونرحب 

 .ملصعيد ملدويل

 نعرب عا ثقتنكللتنمية، جدول أعمكل دويل جديد  على إعدمد ملتمع ملدويلفيه  يعملويف وقت 
ملقرمني ملثكلث برأن ملثقكفة وملتنمية  ستنفذ على حنو تم كفة محلكومكت  و مم ماتحدة مألمنىمة بن 

 2013ماستدممة ملذي معتمدته مجلمعية ملعكمة لألمم ماتحدة يف  كنون مألول/ديسمرب 
)A/RES/68/223( ، وقوة  عكمًال مسكعدمً بوصفهك ملثقكفة ملذي تؤديه دوني لفيه ب تمسلَّ وملذي

 وضع عند ملومجب على ملنحوملثقكفة  موضوع مرمعكةفيه  توطلب ،لتنمية ماستدممةتحقيق مل دمفعة
 .2015نمية اك بعد عكم اطة ملت
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ملقطكعني ملعكم اعنية يف منىمكت ملتمع مادين ومجلهكت م كعنه أعربتمليت ملعديدة مآلنيمء  ونقّدني
، مليت تولت 2015لثقكفة وملتنمية يف مرحلة مك بعد عكم ب ماتعلقة محلومنيمتإطكني يف  ومخلك 

 2014يف عكم قيكدتك  مليونسكو وصندوق مألمم ماتحدة للسككن وبر�مج مألمم ماتحدة مإلمنكئي
ملبوسنة ومهلرسك، يف على أعلى ماستو�ت  ملسلطكت محمللية محلكومكتبلتعكون مع عدد ما 

دوني ملثقكفة  أن ظىىومنيمت جمددًم ضرونية . وأ دت هذه محلوصربيكومكيل، وماغرب، وإ ومدوني، 
 .2015اطة ملتنمية اك بعد عكم يف صريح  بعرتمف

مكية وتعزيز مليونسكو حلمتفكقية مبك يف ذلك يف جمكل ملثقكفة،  ماعتمدةبلوثئق ملتقنينية ملدولية ونذّ ر 
مبك ذلك  ونذّ ر  مخلكصة بلرتمث ملثقكيف، مخلمس  مليونسكو تفكقيكتمالو ، أشككل ملتعبري ملثقكيفتنوع 

إعالن ، مثل وبيك�ت  صدني ما إعال�تنيفيعة ماستوى ومك دولية قد حديثًك ما مجتمكعكت عُ 
ملذي معُتمد يف أ�ني/مكيو ، "وضع ملثقكفة يف صميم سيكسكت ملتنمية ماستدممة" ماعنون هكنغجو

للس مالقتصكدي ممإلعالن ملوزمنيي ملصكدني عا مجلزء ملرفيع ماستوى ما دونية ، و 2013
يف اطة ماستدممة ملثقكفة وملتنمية  مككنةبرأن تني ومضيعي، ومانكقرتني ما2013لعكم ومالجتمكعي 

شهَري مللتني نىمتهمك مجلمعية ملعكمة لألمم ماتحدة يف نيويونيك، يف  2015ملتنمية اك بعد عكم 
مت نىِّ وحنيط علمًك بحلملة ملعكاية مليت ، على ملتوميل، 2014وأ�ني/مكيو  2013حزيرمن/يونيو 

ملذي نصبو  ماستقبل"بلدًم حتت شعكني  120غري حكومية ما حومىل حكومية و منىمكت  بقيكدة
 .(culture2015goal#)"يرمل ملثقكفة إليه

 ألمم ماتحدة عا مالقتصكد مإلبدمعيمتقرير ملطبعة مخلكصة ما   مليت ترملهك وثّقةمادلة أيضًك مأل ونقرّ 
يف ملدوني ملرئيسي للمدن ومانكطق هذه ملوثيقة حتدد . و "توسيع مسكنيمت ملتنمية محمللية" ةماعنون

وملنهو  بك، تغطي  ملبرريةق ملتنمية مليت تسهم يف حتقيملثقكفة، ن ب وتفيد فعليتغيري إحدمث 
صون ملرتمث و  ،مامكنيسكت ملفنيةو  ،ةبري ملثقكفيكلالقتصكد ما االل ملتعمجلومنب ملنقدية وغري ملنقدية 
 .ملتخطيط ملعمرمين ومهلندسة ماعمكنييةملتنوع ملثقكيف، و ماكدي وغري ماكدي، وتعزيز 

 ملسيكسكت مإلمنكئية يعمجيف  جبومنبهك  كفةإدنيمج ملثقكفة عملية ب تقرتنملتصدي للتحد�ت مليت وبغية 
 2015اطة ملتنمية اك بعد عكم إىل محلر  على تضمني ندعو محلكومكت ، شكمالً مبدأ  كبعتبكنيه

يف إطكني  وخبكصةملثقكفة،  كتمليت تتمحوني حول إسهكممف وماؤشرمت ملومضحة هدجمموعة ما مأل
ماع  بهدمف ملتنمية و  لألمم ماتحدةملتكبع ملفريق ملعكمل مافتو  بب ملعضوية مليت مقرتحهك  ملغك�ت
، ماستدمم  ملعمرمين   ملتوسعمادن ماستدممة و محلد ما ملفقر، و ك يلي: مب، وهي غك�ت ترتبط ماستدممة

مالندمكج مالجتمكعي، مارأة، و ماسكومة بني مجلنسني ومتكني ملتعليم مجليد، وملبيئة وتغّري مانكخ، و و 
 وماصكحلة.
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منتدى مليونسكو ملعكاي ملثكلث  اللأجرينكهك ا مانكقركت مليت على مك تقّدم، ومستنكدًم إىلوبنكًء 
جمددًم بلقرمنيمت وملوثئق ملتوجيهية ماذ ونية أعاله حنا ماركني ني نلتزم ، للثقكفة وملصنكعكت ملثقكفية

مابكد  ومألولو�ت مليت ينبغي مرمعكتك عند إعدمد اطة ملتنمية اك بعد عكم  يف مك يليونعر  
2015: 

رتمتيجيكت ملتنمية ومسيف سيكسكت وانبها كافة إدراج الثقافة جبعملية  تستند ينبغي أن )1(
مليت ملوثئق ملتقنينية ملدولية إىل  على ملصعيد ملدويل ومإلقليمي وملوط  ومحمللي ماستدممة

وماسكومة بني وحرية ملتعبري، وملتنوع ملثقكيف، تسّلم بابكد  مألسكسية حلقوق مإلنسكن 
مألارى يف ملعكمل وأشككل ملتعبري مالستدممة ملبيئية، ومالنفتك  على ملثقكفكت مجلنسني، و 

 .فيمك بينهكملتومزن و 

نظم إلدارة الثقافة توافر ستلزم حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ي )2(
فنىم إدمنية ملثقكفة مليت تتسم  .مواتتياجات الناسمطالب تلبية ب كفيلةواإلبداع  

جمموعة متنوعة  تتيح مركني ةبلرفكفية وتقوم على ماركني ة وترتكز على قرمنيمت مستنرية 
ك ، يف عمليكت نيسم ملسيكسكت ، مبك يف ذلك ملتمع مادين وملقطكع مخلمجلهكتما 
أيضًك بتعكون مجيع  هذه ملنىموتقضي  أفرمد ملتمع ومصكحلهم.  لتعكجل حقوق  مليت 

أي ملقطكعكت مالقتصكدية ومالجتمكعية  -يف مجيع ملقطكعكت  ملسلطكت ملعكمة ماعنية
 وعلى مجيع ماستو�ت محلكومية. -وملبيئية 

فوضع  للتنمية املستدامة.خمتربات تية املناطق احلضرية واملناطق الريفية  تشكل )3(
على ملصعيد ماستدممني ملتخطيط وملتجديد مسرتمتيجيكت صميم مإلبدمع وملرفكه يف 
مبكد  محكية ملرتمث، ضرونية محرتمم تكون متومزنة مع ينبغي أن مليت محلضري وملريفي، 

مومجهة حتد�ت  وتقضي. وإنتكجيةً  ذ كءً و إنتكجيًة أ ثر أمكً� يفضي إىل بنكء مدن 
حرتمم بو  تومفر سيكسكت مرمعية للثقكفةبملسيكحة ماستدممة ملتنمية محلضرية وملريفية و 

(عا طريق تعزيز يفضي صون ملرتمث ملثقكيف غري ماكدي وعلى صعيد آار،  ملتنوع.
مستدممة تعزيز إىل مامكنيسكت ملزنيمعية ملتقليدية وملصديقة للبيئة، على سبيل ماثكل) 

 بسلوب يؤثرملنمو ملسككين اومجهة مليت تُعترب ضرونيية  تكج ملغذمئيعمليكت مإلنونوعية 
 ملبيئة. علىبقل قدني ممكا 
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أن دائما ال ميكن على صعيد العامل، ولكن توزيعًا عادًال الطاقات اإلبداعية موزعة  )4(
طاقاتم كامل إطالق العنان ل الناسمجيع مبقدور ليس حتقق بصفة كاملة من قبل 

قدنيمتم  وتنميةملثقكفية يف محليكة  ماركني ةأيضًك  مجيع ملنكس بستطكعةوليس  .اإلبداعية
، مبك يف ذلك تلك مبختلف ملسلع ومخلدمكت ملثقكفية ومالنتفكع ملتعبري مإلبدمعي يف جمكل

غكئبة  بلدمن مجلنوبمألصومت مإلبدمعية يف على سبيل ماثكل، و  ك بنفسهم.مليت يبدعو�
حتسني معكجلة وميكا  .يعرت  سبيل ملتنمية ملعكايةيركل عكئقًك  بريمً  ممك، إىل حد  بري

 وتيسري، محمللي للسلع ومخلدمكت ملثقكفيةعا طريق دعم مإلنتكج ملوضع ماسألة  همهذ
ملفنكنني تعوق حرمك إزملة ملعقبكت مليت و ك على ملصعيديا ملدويل ومإلقليمي، توزيعه

 وماهنيني ملعكملني يف جمكل ملثقكفة.

ص التعّلم مدى احلياة ر  فريتوفالشامل واملنصف و اجليد تعليم ضمان اليستلزم  )5(
فعمليكت  الثقافة واإلبداع على تد سواء لصاحل اجلميع.ار يف مثالستااللتزام ب

ماومهب مجلديدة  تُنمىتتعزز عندمك ملتعّلم ومالبتككني وملتنمية على ملصعيد محمللي 
 ما إبدمعأن يفضي ذلك إىل متكني ملنسكء وملفتيكت وميكا  وأشككل مإلبدمع مجلديدة.

 .مومطنكت يف محليكة ملثقكفية بصفتهاماركني ة و  كوإنتكجهأشككل ملتعبري ملثقكيف 

اليت تقع يف صميم االقتصاد الثقافية  لصناعاتلينبغي تسخري اإلمكا�ت الكاملة  )6(
العمالة الكاملة توفري و النمو االقتصادي  من أجل حتقيقفز االبتكار حلاإلبداعي 

ملصنكعكت ملثقكفية عندمك تصبح وأثبتت ملتجربة أنه  .واملنتجة والعمل الالئق للجميع
 يف إنعكشتسهم هذه ملصنكعكت لنمو وملتنمية، لمالسرتمتيجية ملعكمة ومإلبدمعية جزءمً ما 

 وترجعوحتفز ملتنمية محمللية  ،لبيئةغري مضرة بعمل د فر  تولّ مت ملوطنية، و مالقتصكد
 للتنمية جديدة مسكنيمتتوفر ملثقكفية ومإلبدمعية ملصنكعكت  أنتبّني أدلة  ومثة مإلبدمع.
 مهكنيمت ومعكنيف.مك هو متك  ما ترتكز على محمللية 

عند مراعاة الثقافة مراعاة تمة  أمناط استهالك وإنتاج مستدامةضي التوصل إىل تيق )7(
 ينطويمإلبدمع ملبرري، ملذي  وميّثل .املواد واملوارد النادرةمعاجلة مسألة استخدام 

مصدنيًم متجددًم فريدًم ما نوعه ال ، البتككنيلة ملتحويلية على ملتعبري ملثقكيف وعلى ملقو 
عيش  أسكليبظهوني يفضي أيضًك إىل منتجكت جديدة فحسب، بل تومفر فضي إىل ي
مالستفكدة  وجتدني مإلشكنية إىل أن. جديدة بطريقةتصونيهك جمتمعكتنك وبيئتنك و تنىيم تتيح و 

مإلسهكم بصونية فعكلة  ميكا أن تتيحوملدنيمية وماهكنيمت ملتقليدية  ما مألصول مإلبدمعية
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ملعكاية ، ومعكجلة ملتحد�ت بالستنكد إىل مخليكل فضل ثر فعكليةكئية أنومتج إمن إجيكديف 
 ملسيكحة غري ماستدممة.لتغري مانكخ و مثل مآلثني ملسلبية 

 حترَّرعندما وتعددية جمتمعات منفتحة وشاملة اجتماعيًا يسهم اإلبداع يف بناء  )8(
إىل و حتسني نوعية محليكة ذلك إىل يفضي و  .وتُنمى خمتلف مصادر اإلهلام واالبتكار

، عندمك يستند أيضكً  وما شأن مإلبدمع ملرفكه على ملصعيديا ملفردي ومجلمكعي.حتقيق 
ملعيش ملنكس على يعزز قدنية أن رية ملتعبري، حقوق مإلنسكن مألسكسية ومبكد  حىل إ

مألصول وماومنيد ملثقكفية مالستفكدة ما عا طريق  محليكة علهم يقّدنيون قيمةجت بطريقة
وملنزمعكت،  متملتوتر وطأة  مألفرمد ماظرني أن مإلبدمع  وما شأن تنوعهك. بكل

 .سالم ومألمامالستقرمني ومل إنيسكءن يسهم يف �كية ماطكف يف وأومالستبعكد وملتمييز، 

ندعو محلكومكت وملتمع مادين ومجلهكت ملفكعلة يف ، ماذ ونية أعالهومألولو�ت وفقًك للمبكد  و 
عا  اإلبداعية وملعمليكت ومانتجكت العمل يف إطار تعاون عاملي لتعزيز البيئاتملقطكع مخلك  إىل 

 :ك يليادعم توفري ملطريق 

، مع إيالء على ملصعيد ملوط  ومإلقليمي ومحملليوماؤسسية  البشريةملقدنيمت زيز تع )1(
نيؤية شكملة للثقكفة وملتنمية  وضع ي يتسىن  ،اسألة متكني ملربكبعنكية اكصة 

مزدهكني ملقطكعكت مإلبدمعية ماستدممة تفضي إىل تومفر نىم فعكلة إلدمنية ملثقكفة وإىل 
 ؛نكبضة بحليكةمل

وإبدمعية صنكعكت ثقكفية ودعم نروء  ،ملثقكفةلتعزيز  أطر القوانني والسياساتتدعيم  )2(
مالستدممة و مادن هي خمتربمت لإلبدمع ومالبتككني وصون ملرتمث مالعرتمف بن و  ،دينكمية
 ؛ةيملبيئ

 ،البحوثلدعم  مناذج جديدة للشراكات واسرتاتيجيات استثمار ابتكاريةوضع  )3(
 ،ومإلقليمية   محمللية   مألسومق   وتنمية ،محمللي للسلع ومخلدمكت ملثقكفية ومإلنتكج ،ومالبتككني
 ؛ملعكاي   ملصعيد   على   وتبكدهلك   لتوزيعهك   ملالزمة   بلبىن   ومالنتفكع

هك محلكومكت و/أو ملتمع مادين لتعزيز برممج ومرروعكت وأنرطة تروجيية تعدّ تومفر  )4(
، وذلك ملتنمية ألغرم  لثقكفةم تسخريعملية لمألبعكد مالقتصكدية ومالجتمكعية وملبيئية 

 لليونسكو؛ ملثقكفيةتفكقيكت مالطبيق بوسكئل عدة منهك ت
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نيصد وتقييم إسهكم  تتيح معكيري مرجعية ومؤشرمت لقيكس مألثر وتطبيقمومصلة إنتكج  )5(
ما االل مجع ماعلومكت ومإلحصكءمت  وال سيمكملتنمية ماستدممة، حتقيق ملثقكفة يف 

 وحتليلهك ونررهك. ،وأفضل مامكنيسكت يف جمكل ملسيكسكت


