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 17-15مبناسبة املؤمتر العاملي املعنون "الثقافة: مفتاح التنمية املستدامة" (  هانغجو ا املشار ني التمعني يف 
 هانغجووالقيادة الفكرية للسلطات الصينية ومدينة  لكرم الضيافة وتقديرنا ) نود أن نعرب عا امتناننا2013أيار/مايو 

ونود ضما اخلطة الدولية للتنمية املستدامة.  يف توف  منتد  للتمم  والتفك  يف املكانة ال  ينبغي أن ظى  با الثقافة
ما جهود وما حققته ما اجنازات يف سبي  احملافىة عل  تراثها وتعزيز   هانغجوالتنويه بصفة خاصة مبا بذلته مدينة 

 ثقافتها النابضة باحلياة ما أج  التنمية املستدامة.

األهداف اإلمنائية  املنصرم عل   افة املستويات يف ظقيقالتقدم الذأ أحرزا التمع الدويل خالل العقد ونقر بممهية 
 لأللفية وغ ها ما األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً.

مث  النمو السكاين، والتوسع احلضرأ، والتدهور البيئي، وتزايد أوجه عدم  ،مواجهة التحديات املتعاظمةونعترب أن يف 
عل   و يستوعب التقدم البشرأ لنهوج جديدة يتم ظديدها وقياسها  لحةماملساواة، والفقر املستمر، هناك حاجة 

 بموسع معانيه وير ز عل  االنسجام بني الشعوب والتناغم بني اإلنسان والطبيعة واإلنصاف والكرامة والرفاا واالستدامة.

ومصدرًا ما مصادر التنمية  للقيممنىومة باعتبارها تامًا بدور الثقافة ًا والبد هلذا النهوج اجلديدة أن تسّلم تسليم
االستفادة ما جتارب وخربات األجيال السابقة، وأن تعرتف بالثقافة  جزء  وبضرورةاملستدامة احلقة ور يزة أساسية هلا، 
 لإلبداع والتجديد.لية و نبع ما املشرت ات والقواسم العاملية واحمل

الثقافة  أمهيةالوثائق املعنية بالسياسات ال  أ دت عل   إىل بعض ما أهم ونود أن نسرتعي االنتباا يف هذا الصدد
الوفاء بالوعد: (" 65/1، ومنها قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم بالنسبة للتنمية املستدامة يف السنوات األخ ة
بشمن ) 2012( 66/208 ورقم) 2011( 65/166ورقم  )2010"، متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

"الثقافة والتنمية"، باإلضافة إىل عدد ما اإلعالنات والبيانات والوثائق التقنينية ذات الصلة ال  اعتمدت عل  املستو  
 الدويل واإلقليمي واحمللي.

تغيه" "املستقب  الذأ نب: ةونذ ِّر عل  وجه اخلصوص بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة بشمن التنمية املستدامة املعنون
أ ثر مشوًال وتكامًال للتنمية  �ج) ال  أبرزت أمهية التنوع الثقايف واحلاجة إىل 2012(ريو دأ جان و، حزيران/يونيو 

 املستدامة.

ومعيناً مصدرًا للمعاين والطاقة،  لكو�اونؤ د ما جديد أنه ينبغي أن يُنىر إىل الثقافة  عام  أساسي لتعزيز االستدامة، 
القدرة الفائقة للثقافة وتتجل   وإجياد احللول املالئمة. عني عل  مواجهة التحدياتواالبتكار، وموردًا يُ لإلبداع  ينضب ال

يف  املتمحورة عل  اإلنسان والقائمة عل  املكان دراج النهوجإعل  النهوض بالتنمية املستدامة احلقة وتعزيزها، عندما يتم 
 .ومبادرات بناء السالم برامج التنمية



 

3 

 ما نؤ د ما جديد عل  ما تنطوأ عليه الثقافة ما إمكانيات  محرك للتنمية املستدامة ما خالل اإلسهامات احملددة 
للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الشاملة، والوئام،  - رأمسال معريف ونشاط قطاعي   -ال  ميكا أن تقدمها 

 وبينته مبادرات ملموسة عديدة. واالستدامة البيئية، والسالم واألما. وهو ما أ دته جمموعة  ب ة ما الدراسات

 ما   للتنمية.املنىورات الثقافية املختلفة ستؤدأ إىل سب  خمتلفة وأن  ليس هناك �ج واحد يناسب اجلميعأن  وندرك
وميّكا وظاهرة مفتوحة ومتطورة يؤطرها بإحكام �ج قائم عل  احلقوق واحرتام التنوع،  نفهم الثقافة بوصفها س ورة

االنتفاع احلر با األفراد ما "العيش واختيار ما يرغبون به ويصبون إليه"، مما يعزز فرصهم يف احلياة وينهض بالقدرات 
 ك والتبادل بني الشعوب.البشرية ويرّسخ الفهم املشرت 

وباالستناد  -ومؤشرات واضحة  وأهدافما خالل غايات  - الثقافة إدماجًا  امالً  ونعتقد أن الوقت قد حان إلدماج
البيانات املبدئية اهلامة والدروس املستخلصة، يف االسرتاتيجيات والربامج واملمارسات العاملية واإلقليمية واحمللية الوثائق و إىل 

وإن هذا اإلطار السياسي  .2015بعد عام  للتنمية ملا ألمم املتحدةخطة ااملتفق عليها، وال  سوف يتم ظديدها يف 
إىل فوائد مستدامة حقًا يعم خ ها اجلميع، وأن أ مجيع املبادرات اإلمنائية تؤد بمن الكفي والتشغيلي امللموس هو وحدا 

 األجيال السابقة. مجعتهيضما لألجيال املقبلة أن تتمتع بفوائد اخلزيا الثقايف الذأ 

لذا فإننا ندعو احلكومات وواضعي السياسات، الذيا سيسامهون يف ظديد اإلطار اإلمنائي لألمم املتحدة واألهداف 
، إىل انتهاز هذا الفرصة النادرة والنىر يف اإلجراءات التالية 2015اإلمنائية املستدامة عل  الصعيد العاملي ملا بعد عام 

 للتنمية املستدامة: املقبلةلوضع الثقافة يف صميم السياسات 

 إدماج الثقافة في جميع سياسات وبرامج التنمية 

. مع السياقات احمللية يف صياغة مالم  التنمية وظديد شكلها ومساتا، وتتحكم ما مث يف نتائجها افرالثقافة بالتض تقوم
، جنبًا إىل جنب 2015ملا بعد عام للتنمية ألمم املتحدة خطة الذلك ينبغي أن تعترب الثقافة املبدأ األساسي الرابع يف 

وينبغي أن يدمج البعد الثقايف بانتىام يف تعريفات التنمية . وعل  قدم املساواة مع حقوق اإلنسان واملساواة واالستدامة
مفهوم سياسات وبرامج التنمية وتصميمها وقياسها وممارستها الفعلية. وسيتطلب هذا األمر املستدامة والرفاا، و ذلك يف 

املستويني العاملي والوطين، ووضع أطر إحصائية شاملة مع أهداف ومؤشرات إنشاء آليات تنسيق مؤسسية وفعالة عل  
 مناسبة، وإجراء ظليالت تستند إىل األدلة ، وبناء القدرات عل   افة املستويات.

  والمصالحةتعبئة الثقافة والفهم المتبادل من أجل تعزيز السالم 

يف سياق  واستقرارًا ومرونة مشوالً إقامة جمتمعات أ ثر  الثقايف واحرتامهاحلوار بني الثقافات واالعرتاف بالتنوع  إن بإمكان
. ولذلك ينبغي تعزيز هذا احلوار وترسيخ أسس العوملة ويف مواجهة ظديات اهلوية وما ينجم عنها ما توترات وجتاذبات

ما خالل الربامج التعليمية والفنية واالتصاالت، و ذلك عا طريق جمالس  سيما الاالعرتاف بالتنوع الثقايف واحرتامه 



 

4 

وطنية خمصصة هلذا الغرض، ما أج  تيئة بيئة مواتية للتسام  والفهم املتبادل. وينبغي إعادة تمهي  الرتاث الثقايف 
احمللية املتضررة ما جتديد فية يف املناطق ال  شهدت نزاعات عنيفة ما أج  متكني التمعات اوإنعاش األنشطة الثق

والتمتع باللغة العاملية للفا والبدء بتضميد جراحات احلروب. وينبغي  هويتها واستعادة الشعور بالكرامة واحلياة الطبيعية
 أيضاً إدماج السياقات الثقافية يف مبادرات ح  النزاعات وعمليات بناء السالم.

 الشاملة للجميع لتنمية االجتماعيةضمان الحقوق الثقافية للجميع من أجل تعزيز ا 

إن ضمان احلقوق الثقافية، واالنتفاع بالسلع واخلدمات الثقافية، واملشار ة احلرة يف احلياة الثقافية، وحرية التعب  الفين،  
قائمة عل  احلقوق وأن نعم  وينبغي أن تكون مقاربتنا للثقافة استيعابية ومنصفة. عوام  حامسة يف بناء جمتمعات  لها 

مبا يف عل  تعزيز هذا النهج وترسيخ االحرتام للتنوع الثقايف واللغوأ يف السياسات الوطنية واإلقليمية واألطر القانونية، 
اخلاصة. وينبغي إدماج  اوالتوازن بني اجلنسني والشباب واحتياجات الشعوب األصلية ومشاغله ذلك مراعاة األقليات

ة وتلك اخلاصة يوالشعوب األصلية، يف الربامج التعليم ما يتعلق باألقليات بضمنهاو ول واملمارسات الثقافية، القيم واألص
الثقافية يف املدارس جزءاً  ا تساب الدراية. وتعترب عملية الواجبباالتصاالت، وينبغي صو�ا واالعرتاف با عل  النحو 

االستيعابية واملنصفة.  عليها التمعات تقومما التعليم اجليد، وينبغي أن تقوم بدور هام يف تعزيز الر ائز ال  يتجزأ  ال
، وتعزز الدميقراطية وينبغي تقدمي دعم خاص للربامج الثقافية ال  تعزز اإلبداع والتعب  الفين، والتعلم ما التجارب السابقة

 نسني والتمييز والصدمات النامجة عا العنف.، وتعاجل قضايا اجلوحرية التعب 

 الثقافة كوسيلة للحد من الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية الجامعة 

،  حاضنة للمعرفة و مورد، يف تلبية احتياجات األفراد والتمعات واحلد ما الفقر. وينبغي تعزيز قدرات تساهم الثقافة
يز بصفة خاصة عل  النساء والفتيات واألقليات والشباب. وينبغي تسخ  الثقافة عل  توف  فرص العم  والدخ ، والرت 

ما خالل تعزيز املشاريع  سيما الوالتنوع الثقايف ما أج  االبتكار واإلبداع، و  مكانات الصناعات اإلبداعيةإ افة 
 الصغ ة واملتوسطة احلجم، والتجارة واالستثمارات القائمة عل  املواد واملوارد القابلة للتجديد واملستدامة بيئياً واملتوفرة حملياً 

.  ما ينبغي ظقيق التنمية واملتاحة لكافة فئات وشرائ  التمع، و ذلك ما خالل احرتام حقوق امللكية الفكرية
قتصادية اجلامعة ما خالل األنشطة ال  تر ز عل  محاية الرتاث وصونه وتعزيزا عل   و مستدام. وينبغي إيالء اهتمام اال

وال  تساهم يف التنمية االقتصادية واملستدامة  واجلامعة السياحة والصناعات الرتفيهية املسؤولة والواعية ثقافياً لدعم  خاص
وتعم  عل  تعزيز التبادالت بني الثقافات وتوليد موارد لصون الرتاث املادأ وغ   واالجتماعية للمجتمعات املضيفة،

 املادأ.

 

 



 

5 

 االستناد إلى الثقافة من أجل تعزيز االستدامة البيئية 

ثار اآل تقلي  أمر ما شمنهصون املناطق التارخيية احلضرية منها والريفية وما يلحقها ما معارف وممارسات تقليدية إن 
 مستدامةلول النهوض حبو أ ثر استدامة ما الناحية اإليكولوجية،  يةواستهال  يةأمناط انتاجوتعزيز  عل  التمعاتالبيئية 

ملعيشة التمعات احمللية ما  . وينبغي ضمان االنتفاع بالسلع واخلدمات البيئية األساسيةواملعمارية للتصاميم احلضرية
استدامة للتنوع البيولوجي والثقايف، و ذلك ما خالل صون املعارف واملهارات توف  محاية أ رب واستخدام أ ثر  خالل

 املعرفةأشكال ما  غ ها بالتآزر مع ،عارف ومهارات السكان األصلينيواالهتمام خاصة مب، التقليدية ذات الصلة
 .العلمية

 تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث والتصدي لتغير المناخ من خالل الثقافة 

، وما ضمنها املناظر الطبيعية الثقافية، واحلفاظ عل  املعارف والقيم عل  النحو املناسبفاظ عل  البيئة التارخيية إن احل
بالتآزر مع أشكال املعرفة العلمية األخر ، أمر ما شمنه تعزيز قدرة التمعات عل  واملمارسات التقليدية ذات الصلة، 

م  عا طريق الربامج الثقافية عل  استعادة وتعزيز الشعور بعودة احلياة إىل جمراها وجيب الع مواجهة الكوارث وتغ  املناخ.
العم  عل  و ، وجمتمعات فرادأما تمثر بالكوارث ما يف املستقب  لد   الطبيعي، واحرتام الذات، والشعور باملكان والثقة

سياسات وخطط  الثقافة يف بشك  عام إدماج مراعاة دور الثقافية. وينبغي ممؤسساتتراثهم و وإنعاش إعادة تمهي  
 التكيف املعنية باحلد ما خماطر الكوارث وختفيف وطمة تغ  املناخ.

 الثقافة حق قدرها واالعتزاز بها وصونها ونقلها إلى األجيال المقبلة إعطاء 

يتآ   ويتالش  مبعدل ينذر  بات غ  أنهأحد املوارد واألصول األساسية لرفاا عيشنا وعيش األجيال املقبلة، ميث  الرتاث 
والىواهر املرتبطة بتغ  املناخ. وينبغي  ،والنزاعات ،والعوملة ،وضغوط التنمية ،باخلطر نتيجة تضافر عوام  التوسع احلضرأ
وتدعيم هذا الرتاث ونىمه القيمية املوروثة وأشكال التعب  الثقايف  محاية ان ضمتعزيز السياسات والربامج الوطنية ما أج  

حياة التمعات. وينبغي أن يتحقق ذلك ما خالل يف  عام  أساسي وفاع   وإعالء شمنه جزء ما القواسم املشرت ة، 
 إدماجه إدماجاً  لياً يف قطاع التنمية والربامج التعليمية.

 قيق التنمية واإلدارة الحضرية على نحو مستدامتسخير الثقافة كمورد لتح 

املستدامة. ويتعني عل   املدن إلنشاءيشك  الواقع الثقايف النابض باحلياة والبيئات احلضرية التارخيية مدخًال أساسيًا 
. وينبغي تواؤم مع حميطها الطبيعيالتناغم و ال ما حالةإطار احلكومات احمللية أن ظافظ عل  هذا البيئات وتعززها يف 

واالستيعاب وعدم لتنوع، ونق  القيم واستمرارها، احرتام اللسياسات املعنية باملدن وال  تعي دور الثقافة وأمهيتها أن تعزز 
االستبعاد، وذلك ما خالل دعم متثي  ومشار ة األفراد واجلماعات يف احلياة العامة وظسني ظروف الفئات األشد 
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بنية التحتية الثقافية، مث  املتاحف وغ ها ما املرافق الثقافية،  ساحات ومنابر للحوار حرماناً. وينبغي أن تستخدم ال
ويتعني تقدمي الدعم لعملية إعادة واالستيعاب االجتماعي، مما يساعد عل  احلد ما العنف ويعزز التماسك االجتماعي. 

صون النسيج  بدفوظت اشراف املعنيني با، األما ا العامة، ما منىور الثقافة  سيما التطوير املناطق احلضرية، و 
، وذلك ما خالل حفز وتنشيط جمموعة متنوعة ما االجتماعي، وظسني العوائد االقتصادية وزيادة القدرة التنافسية

افية املمارسات يف جمال الرتاث الثقايف غ  املادأ وتعزيز التعب ات اإلبداعية املعاصرة.  ما ينبغي النهوض بالصناعات الثق
نعاش املناطق احلضرية القائمة عل  الرتاث والسياحة املستدامة، بوصفها ما القطاعات إواإلبداعية، و ذلك عملية 

 وظفز التنمية احمللية وتعزز اإلبداع.االقتصادية الفرعية اهلامة ال  تولد فرص العم  اخلضراء 

  للتعاوناالستفادة من الثقافة لتعزيز نماذج مبتكرة ومستدامة 

أن توفر مناذج بديلة ومستدامة للتعاون ما  للشرا ات بني القطاعني العام واخلاص املستغلةميكا لإلمكانات الكب ة وغ  
ومتكينية يف جمال اإلدارة ووضع السياسات،  قانونية ومالية ومؤسسيةوطنية ويتطلب ذلك تطوير بيئات  أج  دعم الثقافة.

والشرا ات لتموي  والتعاون عل  الصعيديا الدويل واحمللي، مبا يف ذلك املبادرات الشعبية ما أج  تعزيز آليات مبتكرة ل
املرتكزة عل  الثقافة ال  ظى  أصًال بدعم التمع املدين. ويف هذا السياق، ينبغي مراعاة االحتياجات اخلاصة ملختلف 

وتشجيع أصحاب  فرص لتطوير القدرات ونق  املعارفالقطاعات الثقافية الفرعية، والعم  يف الوقت ذاته عل  توف  ال
 ما خالل تشاطر أفض  املمارسات. سيما الاملشاريع ودعم مساعيهم يف هذا اخلصوص، و 

*********** 

الذيا أعرب عنهما "التنوع يف إطار الوئام والتناغم" ومبدأ "تسخ  املاضي لبناء املستقب "  مببدأ ا املشار ني نؤما 
 مؤمترنا؛

 وما بعدا؛ 2015ونُلزم أنفسنا بوضع خطط عم  تستند إىل هذا اإلعالن والعم  سوية عل  تنفيذها حبلول عام 

 ونعتقد أن دمج الثقافة يف السياسات وبرامج التنمية سيمهد الطريق حلقبة جديدة ما التنمية العاملية؛

، 2015بعد عام  للتنمية ملا ألمم املتحدةطة اخعل  ما تقدم بمن يدرج هدف حمدد ير ز عل  الثقافة يف  ونوصي بناءً 
وأن يكون قوامه الرتاث والتنوع واإلبداع ونق  املعارف، ويتضما مقاصد ومؤشرات واضحة تربط الثقافة بكافة أبعاد 

  التنمية املستدامة.

 


