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 الدورة الستون
  من جدول األعمال٤٢البند 

   برنامج عاملي للحوار بني احلضارات
ليشـيت، جامايكـا،     - االحتاد الروسي، أذربيجان، أملانيا، بنغالديش، تايلند، تركيا،  تيمور        

مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، فرنســا، الفلــبني، قطــر، قريغيزســتان، كازاخســتان، 
مالوي، منغوليـا، مونـاكو، النمسـا، هـاييت، اهلنـد، الواليـات املتحـدة               لكسمربغ، املغرب،   
 مشروع قرار: األمريكية، اليونان

 
 قيام الدولة املنغوليةالذكرى الثماين مائة ل  

 
 إن اجلمعية العامة، 
 بشــأن الربنــامج ٢٠٠١نــوفمرب / الثــاينتشــرين ٩ املــؤرخ ٥٦/٦  إىل قرارهــاإذ تشــري 

 ،ضاراتعاملي للحوار بني احلال
 ا مجاعيـا للجـنس البشـري،      ــــ ل تراث ـــ ة متث ــ أن اإلجنازات احلضاري   وإذ تؤكد من جديد    

 لبشرية مجعاء،لمما يوفر مصدرا لإلهلام والتقدم 
 التفاعـل   ميـع احلضـارات وتعزيـز     حتقيق تفهم موضوعي جل    على احلاجة إىل     وإذ تشدد  

 التعاوين فيما بني احلضارات،والعمل اء البنَّ
 بثراء احلضارة البدوية ومسامهتها اهلامة يف تعزيز احلوار والتفاعـل فيمـا بـني            لموإذ تس  
 ، جبميع أشكاهلااحلضارات
، يف مجلـة أمـور، يف اجملتمعـات عـرب           أثّـرت  بـأن احلضـارة البدويـة قـد          وإذ تسلم أيضـا    

 الشرق والغرب يف تبادل حقيقي للقيم اإلنسانية،ببدورها وتأثرت آسيا وأوروبا 
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 بالدور اهلام الذي اضطلعت به احلضارة البدوية القويـة واملثـابرة يف             لم كذلك وإذ تس  
 ،الكبريةتنمية الشبكات التجارية املمتدة وإنشاء املراكز اإلدارية والثقافية والدينية والتجارية 

ــا   ــة  وإذ تضــع يف اعتباره ــزى واألمهي ــدين  املغ ــدا املتزاي ــيش  أب ــة الع ــع  لثقاف ــام م يف وئ
 حلضارة البدوية، يف عامل اليوم،وهذه السمة املتأصلة يف االطبيعة، 
 جبهــود الــدول األعضــاء، مبــا فيهــا منغوليــا، مــن أجــل صــون الثقافــة    ترحــب - ١ 

 والتقاليد البدوية وتنميتها يف اجملتمعات احلديثة؛
 ٢٠٠٦ بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة منغوليـا لالحتفـال يف عـام           ترحب أيضا  - ٢ 

 على قيام الدولة املنغولية؛الثماين مائة ة بالذكرى السنوي
 الدول األعضاء، واألمم املتحـدة، ووكاالهتـا املتخصصـة، واملؤسسـات            وـتدع - ٣ 

األخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة، فضــال عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري  
ــدوائر     ــة واملؤسســات وال ــة ذات الصــلة، واملنظمــات اإلقليمي ــة األاحلكومي املشــاركة إىل كادميي

 .اليت ستنظمها منغوليا احتفاال هبذه الذكرى السنويةاألنشطة يف بفعالية 
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