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 في إطار الدورة األربعين للمؤتمر العام

 المذكرة المفاهيمية األولية

 المعلومات األساسية

في نطاق  المندرجةفي جميع المجاالت  منبراً استراتيجياً للحوار بين الوزارات تأسيسهاوفرت اليونسكو منذ 
تساهم المهام االستراتيجية للمنظمة، وِعداد في الكبيرة . ويندرج عقد المؤتمرات الوزارية ص المنظمةاختصا

يلي:  جميع المهام األساسية المسندة إلى اليونسكو، التي تتمثل فيمافي االضطالع بشاملة  مساهمةهذه المؤتمرات 
يل السياسات ورصدها، ووضع جدول األعمال العالمي من خالل تحل (2مختبر لألفكار، )العمل ك (1)
وإسداء  (5والتنفيذي والفكري(، ) يوتعزيز التعاون الدولي )المؤسس (4ووضع القواعد والمعايير، ) (3)

الزمن، مواكبة عمليات  على مر   الكبيرة،السياسات وتنفيذها. وأتاحت هذه المؤتمرات الالزمة لوضع المشورة 
 ةمفاهيم وأدوات لمساعد وابتكاراليونسكو،  صفي نطاق اختصاالمجاالت المندرجة  في والنقاش العام رالتفك  

عن طريق تقديم المساعدة الالزمة للدول األعضاء في  السياسات العامة وتنفيذها على وضعالدول األعضاء 
 استشرافية.إطار رؤية 

، كبيرةاليونسكو عدة اجتماعات  عقدتقد ف .تاماً مع هذا النهجتوافقاً  الكبيرةالمؤتمرات الثقافية ويتوافق عقد 
(، والمؤتمر الدولي 1982)مكسيكو، المكسيك، ( MONDIACULT) لسياسات الثقافيةلما المؤتمر العالمي سي   وال

الثقافة:  أهمية"بشأن (، والمؤتمر الدولي ١٩٩٨الحكومي للسياسات الثقافية من أجل التنمية )ستوكهولم، السويد، 
هذه االجتماعات أتاحت (. و1999)فلورنسا، إيطاليا،  الثقافة في التنمية المستدامة" التمويل والموارد واقتصاد

 من ليونسكواإلنجازات ا تلك مك نت، وتلتهاالسنوات التي  خالل ةحاسم تحقيق إنجازاتو ،لدول األعضاءحشد ا
توسيع  تلك اإلنجازات م. وتضالمحافظة على ذلك من بد   ال. واالضطالع بمهمتها الثقافية على الصعيد العالمي

المادي على سبيل المثال، ووضع خطة عالمية جديدة  يشمل التراث الثقافي غيرلكي نطاق مفهوم الثقافة 
 الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة. مساهمة تشمللسياسات الثقافية من أجل التنمية ل

إعداد شأن تحديد أولوياتها ووضع أو ب اتخاذ قراراتها علىاالجتماعات الوزارية الدول األعضاء ت وساعد
والمفاهيم والمبادئ  المسوغاتالثقافة. ووفرت هذه االجتماعات المتعلقة باتفاقيات اليونسكو وتوصياتها وإعالناتها 

إعالن اليونسكو العالمي بشأن سي ما  الللوثائق التقنينية التي اعتُمدت في السنوات الالحقة، و الالزمة األساسية
واتفاقية حماية وتعزيز تنوع ، 2003 عامل واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، 2001 الثقافي لعامالتنوع 

الكبيرة االجتماعات الناجمة عن تلك التفك ر والحث السياسي  ساعدت عملياتو .2005 أشكال التعبير الثقافي لعام
ً على  )اتفاقية الهاي بشأن حماية الممتلكات ث السابقة لمفاهيم والنهوج الخاصة باالتفاقيات الثالاتكييف أيضا

ستخدم لحظر ومنع استيراد بشأن الوسائل التي تُ  1970 ، واتفاقية عام1954 الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام
 ماية التراث العالمي الثقافي والطبيعيحمشروعة، واتفاقية  وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير

ً  (1972 عامل ً تدريجي تكييفا فئات التراث، وتكييف نطاق كل فئة من توسيع  عد  العالم المعاصر. ويُ  قضايامع ا



في هذا  الرئيسية المرتبطة بالتنمية، من التطوراتالمصاعب  على للتمكن من التغلبالتراث  إجراءات صون
 الصدد.

، إلحياء االجتماعات الوزارية الوقت الحاضر فرصة ذهبية في 2030 خطة التنمية المستدامة لعامتتيح و
في الخطة المحددة  القضاياعن رؤية مشتركة للتنمية المستدامة اعتمدتها جميع الدول. وترتبط هذه الخطة تعب ر  إذ
ارتباطاً شامالً  -من التعليم إلى اإلدماج االجتماعي، ومن مشكلة تغير المناخ إلى التوسع الحضري الجامح  -

 بها واالضطالع مهامها األساسية الخمس فيالنظر  إعادة منها وتقتضي ،المنظمة صاختصا مجاالت بمختلف
ينبغي للمنظمة  إذ ،السياسات العامة وتنفيذها يخص المساعدة على وضع فيماما سي   ، والوجه أكمل على مجدداً 

مع  يتوافق بما لمنظمة وبرامجهاتنفيذ اتفاقيات امساعدة فعالة على الدول األعضاء أن تساعد  في هذا الصدد
 .يدعمهاو 2030 اآلليات الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام

أتاحت اإلنجازات التي تحققت  قد. فحاسماً لقطاع الثقافةمنعطفاً  2030 لعامخطة التنمية المستدامة وتشّكل 
العمل بفضل  التنمية خالل العقدين الماضيينبدور الثقافة في المتعلقة والسياسات  مالمفاهييخص  فيما وتعززت

الدعوة الجهود التي بذلتها المنظمة على صعيد معاً، والتي اقترنت ب آن الكبيرة فيالتقنيني والمؤتمرات الدولية 
. وباتت شاملةبصورة  ٢٠٣٠ ونشر البي نات، ترسيخ الثقافة في صميم خطة التنمية المستدامة لعاموالمناصرة 

بدور الثقافة  اآلنالمجتمع الدولي برمته يقر   إذ ،للتنمية المستدامة شاملةهذه الرؤية ال من يتجزأ  الجزءاً الثقافة 
في العديد من أهداف التنمية المستدامة  شامالً تجلياً هذا الدور  تجلى. ويهاالتنمية المستدامة وتيسيرتحقيق في 

والغايات األهداف  يشمل بالتراث الثقافي، بلالمتعلقة  ٤-١١غاية ال ينحصر دورها في إطار ال إذوغاياتها، 
، وكذلك االستدامة الحضريةتحقيق فرص العمل وإيجاد المتعلقة بالتعليم واإلدماج االجتماعي واالبتكار و

 .يعملية االنتقال البيئبالمتعلقة والغايات األهداف 

الثقافة في ضوء خطة التنمية ب المتعلقةالبرامج التفاقيات وبا الخاصةج االستراتيجية ونهالالنظر في أُعيد  وقد
، معظم االتفاقيات الثقافية مكان الصدارة في المفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامةوتحتل . 2030 لعامالمستدامة 

 المفاهيمي رطاوفقاً لإلمجال تطبيقها وبها وفقاً ل من وجهة نظر خاصة تتناولهااالتفاقيات  تلككل اتفاقية من  أن بيد
في آليات تنفيذها  أُدرجت األهداف ، إذأهداف التنمية المستدامة اآلن معظم االتفاقيات آليات تنفيذتشمل . وبها الخاص

 أو عامةتوسيع نطاق تطبيق تلك االتفاقيات لكي يشمل قضايا  األمر هذا يتيحو متنوعة. وأساليب بدرجات مختلفة
نمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتكيف مع تغير المناخ، التعليم من أجل الت مثالً  تضم مشتركة

 والثورة الرقمية.

عنها الدول األعضاء تلبية شاملة استناداً إلى اإلنجازات  تعربحتياجات التي العلى تلبية ا اآلن العمل يجبو
 تكونمساعدة  تقديمضرورة عن في الوقت الحاضر العديد من الدول األعضاء  يعرب ، إذالتي تحققت

إدماجاً ة يالسياسات الثقافج إدماكذلك من أجل تعزيز ة وتنفيذها، ويالسياسات الثقاف وضعمن أجل شموالً  أكثر
ً  يجب. و2030 سياسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعامالفي واضحاً  بحث  بوجه أعم أيضا
والمشاركة  ة والفنون،لثقاففي مجال االتعليم سي ما  وال -الرئيسية الخاصة بالسياسات الثقافية  المواضيع بعض

في يجب مختلف االتفاقيات. وب المتعلقة من خالل الربط بين اإلنجازات المفاهيمية والعملية -في الحياة الثقافية 
كذلك مدى و ،ت والبرامج الثقافية للمنظمةاالتفاقيا مدى تأثير األدوات الالزمة لقياس إعداد نهاية المطاف

مستنيرة وتعزيز الدعوة والمناصرة  سياسات عامةوضع الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، من أجل مساهمة 
 الثقافة على نطاق أوسع. من أجل

مباشرة ال كذلك في إطار االستجابةو ،ةاالستراتيجي ه الرؤيةهذ في نطاق ويندرج إنشاء منتدى وزراء الثقافة
إيجاد محفل تفاعلية من أجل نقاش وزارية  أو حلقات عقد اجتماعاتعلى تشجيع ينبغي ال إذ، 87/م39للقرار 

عمل والمساعدة من خالل ذلك على توفير اإلرشادات الالزمة لللحوار االستراتيجي والتفاعل بين الوزراء، 
تكاليف أو الحلقات بدون جتماعات هذه اال عقدالمقبلة. ويمكن  ٥اللجان وإعداد وثائق البرنامج والميزانية م/

ا بالتزامن مع التنمية المستدامة  هدفأو األولوية االستراتيجية أو  عالقطا ، وذلك بحسبإضافية مناقشة المعني إم 
ا كالسياسة العامة  إنشاء المنتدى، فضالً عن ذلك، توفير إرشادات  يتيحمستوى. وال فعاليات جانبية رفيعةوإم 

 .2029-2022االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة  إلعداداستراتيجية تمهيداً 



 األهداف

، وكذلك المصاعب ولويات الدول األعضاء وحكوماتهاأ بحث يرمي منتدى وزراء الثقافة في هذا السياق إلى
السياسات من أجل مناقشة وضع سياساتها الثقافية وتنفيذها،  يخص فيما لها، ةالتي تواجهها والفرص المتاح

 يلي: التحديد إلى مابالثقافية في ضوء أهداف التنمية المستدامة. ويرمي منتدى وزراء الثقافة 

سياساتها الثقافية وتنفيذها استناداً إلى  وضع يخص للدول األعضاء فيماتقديم المساعدة الالزمة  (1)
 االتفاقيات والبرامج الثقافية للمنظمة؛جميع 

في دور الثقافة في التنمية المستدامة في ضوء  لتبادل من أجل إثراء التفك ر الشامالعمليات  إنعاش (2)
نمية تالمعاصرة، وترسيخ مكانة السياسات الثقافية في الرؤى المتعلقة بتنفيذ خطة ال القضايا

 .2030 المستدامة لعام

 النهج واإلجراءات

 ةاألربع استناداً إلى األركانمع الدول األعضاء  في إطار تشاور وثيقنتدى وزراء الثقافة م اإلعداد لعقد سيجري
 التالية:

إقليمية متعددة بشأن  تجريها منظمات دولية حكومية إقليمية ودون قليميةاإلدراسات سلسلة من ال (1)
والفرص المرتبطة بالسياسات الثقافية في مختلف مناطق العالم. وستبي ن هذه  والمصاعباألولويات 

 نتائج درجوأولويات الدول األعضاء وشواغلها. وستُ  مختلف المناطقالدراسات االتجاهات السائدة في 
ستُجرى  التي اتلمناقشبها في ا السترشادا يُعتزم تقديمها من أجل في وثيقة استراتيجية هذه الدراسات

 ؛المنتدى خالل

إلى أواخر  ٢٠١٩تمتد من أواخر نيسان/أبريل و تُجرى كتابةً  مشاورة مع الدول األعضاء (2)
 ؛المنتدى مواضيع الدول األعضاء بشأن من توصيات التماسمن أجل  ،٢٠١٩تموز/يوليو 

 ؛لمنتدىعقد ال بشأن عملية اإلعداد ٢٠١٩أيار/مايو خالل  الدول األعضاءمع  اجتماع إعالمي (3)

-2022 للفترةإعداد االستراتيجية المتوسطة األجل  من أجل به لالسترشاد اتملخص للمناقش (4)
2029. 

 


