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  الدورة اخلامسة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول األعمال٢٢البند 
        العوملة واالعتماد املتبادل

  مشروع قرار*: اليمن    
  

  الثقافة والتنمية    
  

  إن اجلمعية العامة،  
ــشـيــر   ـــا إذ تـ ــؤرخ ٤١/١٨٧ إىل قـــراراهتـ ـــون األول٨ املـ ــسمـبـر / كــانـ ، ١٩٨٦ديــ

 كـــانون ١٦ املـــؤرخ ٥١/١٧٩، و ١٩٩١ديـــسمرب / األول كـــانون١٩ املـــؤرخ ٤٦/١٥٨ و
، ١٩٩٧ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول١٨ املـــــــؤرخ ٥٢/١٩٧، و ١٩٩٦ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٥/١٩٢، و ١٩٩٨ديـــسمرب /كـــانون األول ١٥ املـــؤرخ ٥٣/١٨٤ و
ــؤرخ ٥٧/٢٤٩، و ٢٠٠٠ديــــسمرب /األول ــانون األول٢٠ املــ  بــــشأن ٢٠٠٢ديــــسمرب / كــ
  نمية،والت الثقافة

 )٢(وخطـة العمـل    )١( بـالتنوع الثقـايف     املتعلق  إىل اعتماد اإلعالن العاملي    وإذ تشري أيضاً    
 )ليونــسكوا (ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة   املــؤمتر العــام مــن ِقبــل املتــصلة بــه

_________________ 
  . والصني٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ   *  

ــة،      )١(   ــم والثقاف ــة والعل ــاريس،    منظمــة األمــم املتحــدة للتربي ــون، ب ــة والثالث ــدورة احلادي ــام، ال ســجالت املــؤمتر الع
ــوبر/تــشرين األول ١٥ ــاين ٣ ‐ أكت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــد األول والتــصويب،  ٢٠٠١ن ــرا، اجملل ، الفــصل راتالق

 .، املرفق األول٢٥اخلامس، القرار 
 .املرجع نفسه، القرار الثاين  )٢(  
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 لــيت األخــرى هلــذه املنظمــة اتفاقيــات الدوليــةال اوكــذلك، ٢٠٠١نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢ يف
 د الدور املركزي للتنوع الثقايف من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية،تؤك

  للهويــةثــل مــصدراً مت و،لتنميــة البــشرية ا  يف بــأن الثقافــة عنــصر أساســي   وإذ تــسلم  
 يلّتــولنمــو االقتــصادي ووتــساعد علــى حتقيــق ا ،واالبتكــار واإلبــداع بالنــسبة للفــرد واجملتمــع 

 ، بنفسهانمية عمليات التالبلدان زمام

ــة    وإذ تعتــرف   ــراء وحمــرك رئيــسي لتنمي ــة مــصدر إث ــأن الثقاف ــشعوب واجملتمعــات ا ب  ل
ــة ــة واألمــم احمللي ــة    تنمي ــد يف   مــنمــستدامة، ومتكــني اجملتمعــات احمللي ــدور نــشط وفري ــام ب  القي

 مبادرات التنمية،

وفري  بــني التنــوع الثقــايف والتنــوع البيولــوجي يف تــ      القائمــة للــروابط منــهاوإدراكــاً  
لتحــديات البيئيــة، وال ســيما مــن خــالل نظــم املعــارف التقليديــة    ى الــع الــسليمة بيئيــاً الــردود
 واألصلية، احمللية

 علـى الـدور احملـوري للثقافـة مـن أجـل التنميـة املـستدامة، وحتقيـق أهـداف                  شددتوإذ    
 منائية لأللفية، األهداف اإلها، مبا فيالتنمية الوطنية واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

ــظالت  - ١   ــاح حــ ــع االرتيــ ــة أ  مــ ــة العامــ ــاقرار، يف ن اجلمعيــ ــون  ٦٥/١ هــ املعنــ
علـى  شدد على وجـه التحديـد   ت ،“ لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  ونحدمّت: بالوعد الوفاء”

 شجع التعـاون الـدويل   تـ  و ،أمهية الثقافة يف التنمية ومسامهتها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         
  ية؛ائمنهداف اإلاألدف إىل حتقيق ااهليف اجملال الثقايف 

 مجيع الدول األعضاء واهليئـات احلكوميـة الدوليـة ومؤسـسات منظومـة              تدعو  - ٢  
  :األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية املعنية للقيام مبا يلي

يـز   بأمهيـة التنـوع الثقـايف مـن أجـل التنميـة، وتعز             هـور مرفع مستوى وعـي اجل      )أ(  
  اإلعالم؛لوسائاستخدام ية وربجيابية من خالل الت اإلتهقيم

يـة  ائمنسـتراتيجيات اإل  السياسات وا الـ  يف   ربوضوح وفعالية أك   ب لثقافةاضمان إدراج     )ب(  
  احمللي والوطين واإلقليمي والدويل؛ى املستو كل منعلى

 وخاصـة ،  قطاع ثقـايف نـشيط    ادجيتعزيز بناء القدرات على املستوى الوطين إل        )ج(  
  املؤســسات الثقافيــة والــصناعات الثقافيــةادجيــإتــشجيع اإلبــداع واالبتكــار، ودعــم عــن طريــق 
قطــاع الزيــادة فــرص العمــل يف و الثقافــة، تــريفاملهــين حملووالتــدريب الــتقين تــوفري  و،املــستدامة
 ؛نياالقتصادي  النمو والتنمية حتقيق من أجلالثقايف



A/C.2/65/L.9  
 

10-59557 3 
 

ـــ   )د(   ــشاط ل ــل بنـ ــوردعمالعمـ ــواق ظهـ ــة،    أسـ ــدمات الثقافيـ ــسلع واخلـ ــة للـ  حمليـ
 نطـاق االســتهالك  ةاعـا مرحنــو فعـال وقـانوين، مـع    علـى  ىل األسـواق الدوليـة   إ اصـوهل و وتيـسري 
 توسع؛ اآلخذ يف الالثقايف

األصلية واملمارسات اجملتمعيـة لـإلدارة       و التقليدية احمللية  صون ومحاية املعارف    )ـه(  
افـة كوسـيلة لتحقيـق االسـتدامة البيئيـة والتنميـة املـستدامة،         الثق علـى مةالبيئية، اليت هي أمثلة قيّ  

 وتعزيز التآزر أيضا بني العلم احلديث واملعرفة احمللية؛

 ؛ وصونهدعم األطر التشريعية حلماية التراث الثقايف  )و(  

، ه علـى حنـو مـستدام   وصـون  واحلفاظ عليـه  محاية التراث الثقايف جبميع أشكاله    )ز(  
 تعزيـز    مـن خـالل    لوطنية واألطـر القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك               للتشريعات ا  وفقاً

 التراث الثقـايف بـ  قـة علاملتالتعاون الدويل والتـدابري الراميـة إىل منـع مـنح حقـوق امللكيـة الفكريـة              
دون إذن صــريح بــ تها تلــك احلقــوقأو ممارســ/ا وهلــ أذون غــري مــ ألطــراف غــري ســليمةبــصورة

 ؛م املعترف هب احلقوقعلم من أصحابأو موافقة مسبقة عن /و

 منظومـة   تاؤسـس  مجيع الدول األعضاء واهليئـات احلكوميـة الدوليـة وم          دعوت  - ٣  
 جهـود لل اًتعزيـز التعـاون الـدويل دعمـ       ىلإ  ذات الـصلة   األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة      

ــذهلا  ــيت تب ــة لت ال ــدان النامي ــنم البل ــصناعات الثقاف ةي ــد ال ــ وتوطي ــسياحةي ــشاريع  ة وال ــة وامل  الثقافي
الــضرورية،    تطــوير الــبىن التحتيــة واملهــارات   يف ا ومــساعدهت،الثقافــةبالــصلة ذات الــصغرى 

 تقان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلصول على التكنولوجيات اجلديدة؛إوكذلك يف 

ــدعو أيــضاً   - ٤   ــة األمــم      تاؤســس مت ــيما منظم ــم املتحــدة، وال س ــة األم  منظوم
مــساعدة الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، يف تطــوير    ىلإتربيــة والعلــم والثقافــة،  املتحــدة لل

لثقافـة يف التنميـة، مبـا يف ذلـك عـن      تحقيـق التـأثري األمثـل ل       أفضل الـسبل ل    عرفةقدراهتا الوطنية مل  
 الوطنيـة ومـع   ا ألولوياهتـ طريق مجـع البيانـات واملعلومـات واسـتخدام املؤشـرات املناسـبة، وفقـاً        

   قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛مراعاة
منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، باالشـتراك مـع هيئـات          تشجع    - ٥  

األمم املتحدة األخرى ذات الصلة واملؤسسات اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف، حـسب االقتـضاء،       
ــدعم   ــوفري ال ــى مواصــلة ت ــل عل ــسري ســبل التموي ــاء ع  وتي ــة، بن ــدان النامي ــها،  للبل ــى طلب ــاً ل  وفق

تنفيــذ االتفاقيــات الثقافيــة لســيما يف مــا يتعلــق ببنــاء القــدرات الوطنيــة    وال، الوطنيــةاألولوياهتــ
  الدولية، مع مراعاة قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛
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 أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة     مواصــلة إىل األمــني العــام أن يكفــل  تطلــب  - ٦  
لمــساعدة  ل، وال ســيما أطــر األمــم املتحــدة    اجمــة اخلاصــة هبــ  الثقافــة يف عمليــات الرب  إدمــاج

ــة، ــة امل  اإلمنائي ــبالتــشاور مــع الــسلطات الوطني ة، عنــد مــساعدة البلــدان يف الــسعي لتحقيــق   عني
  أهدافها اإلمنائية؛

ــب  - ٧   ــا الــ      تطل ــة يف دورهت ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق ــني الع ــن األم سة داس م
عــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة وغريهــا   ني، وبالتــشاور مــع املــدير ال توالــس
 عـن تنفيـذ هـذا        مرحليـاً  هيئات األمم املتحـدة واملؤسـسات اإلمنائيـة الدوليـة املعنيـة، تقريـراً              من

لثقافة والتنميـة يف    ا  بشأن  لقيمة تنظيم مؤمتر قمة عاملي لألمم املتحدة       تقييماً، وأن يضّمنه    القرار
  .الوقت املناسب

  


