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MONDIACULT-2022/CPD/6 

  رنسيف  / زيإجنليألصل:  ا

2022مؤمتر اليونسكو العاملي للسياسات الثقافية والتنمية املستدامة لعام  

مدينة املكسيك  ،2022أيلول/سبتمرب    28-30

اإلعالن اخلتامي 

يف مؤمتر اليونسكو العاملي للسياسات الثقافية والتنمية املستدامة   اجتمعنا حنن، وزراء الثقافة يف الدول األعضاء يف اليونسكو،  
على عاماً    40  مرور   ، بعد2022أيلول/سبتمرب    30إىل    28يف الفرتة املمتدة من    ،املكسيك  مدينة  يف   ،2022لعام  
لسياسات ا  مؤمتر  على عقد عاماً    24  مرور، و 1982عام  يف    مؤمتر اليونسكو التارخيي العاملي للسياسات الثقافية  عقد 

تبادل وجهات ، اللذين دعت اليونسكو آنذاك إىل عقدمها، من أجل  1998عام  يف    ستوكهومليف    الثقافية من أجل التنمية
د التزام اجملتمع الدويل ابلتصدي للتحدايت املعاصرة العاجلة واملعقدة مستقبل السياسات الثقافية، وإعادة أتكي  بشأن   النظر

هذا اإلعالن الذي يتضمن أولوايتنا املشرتكة ويرسم معامل خطة استشرافية   اعتمدن فجمتمعاتنا املتعددة الثقافات،    ها اليت تواجه
 تحقيق التنمية املستدامة. ل  ود على إحداث التحول املنش  الثقافة قدرة  االستفادة على أكمل وجه من  ترمي إىل  

 الديباجة   -  لا أو 

ااملبادئ األساسية    إذ نؤكد جمدداً  -   1 التوايل  يناملعتمد   نيإلعالن املنصوص عليها يف  العاملي   على  اليونسكو  يف مؤمتر 
مؤمتر اليونسكو الدويل احلكومي للسياسات و   1982يف عام    املكسيكللسياسات الثقافية الذي ُعقد يف مدينة  

يف بلورهتا، ومنها   ا ، واملفاهيم اجلديدة اليت سامه1998الثقافية من أجل التنمية الذي ُعقد يف ستوكهومل يف عام  
السمات املميزة، الروحية واملادية والفكرية والعاطفية، اليت يتصف هبا جمتمع أو جمموعة   تعريف الثقافة "بوصفها جممل 
]واليت[ تشمل،   عن اجتماعية  احلياة، الفنون واآلداب،    فضالً  اإلنسان األساسية  أساليب  القيم، وحقوق  ونظم   ،

ال اليت أرست األسس  إليها وضع واثئق  يت والتقاليد، واملعتقدات"،  التقنينياليونس  استند  اإلعالن   سّيما ال، و ةكو 
، الذي يؤكد كون التنوع الثقايف "مصدراً للتبادل والتجديد واإلبداع، ]وكونه 2001العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام  

للكائنات احلية"؛ ]...[ضرورايً[ للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي  

ألزمات املتعددة الطويلة األمد لللتحدايت املعاصرة على الساحة العاملية، و من اآلاثر السلبية    عن خشيتنا  ونعرب -   2
األزمات املرتبطة ابلعواقب الوخيمة لتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والنزاعات   سّيما الواملتعددة اجلوانب، و 

تنمية غري املستدامة، اليت تسفر بوجه املسلحة، واألخطار الطبيعية، واألوبئة، واألمناط العشوائية للتوسع احلضري وال
حلقوق األساسية، وتسارع عمليات اهلجرة واحلراك، فضالً عن تفاقم أوجه اب  التمتع   وتراجع خاص عن تفاقم الفقر،  

الفجوة الرقمية؛  ومنها عدم املساواة، 
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تقرار، ابعتبارها مصدر قوة لتعزيز على إعطاء زخم جديد لدور الثقافة يف حتقيق التنمية املستدامة والسالم واالس  ونثين -   3
القدرة على الصمود، واإلدماج والتماسك االجتماعيني، ومحاية البيئة، وحتقيق النمو املستدام والشامل، وتعزيز التنمية 

 ونؤكد جمدداً أيضاً للسياق، اليت متثل دعامة اجملتمعات البشرية املتعددة الثقافات،    راعيةاملتمحورة حول اإلنسان وامل
قدرة الثقافة على جتديد التعاون الثنائي واملتعدد األطراف وتوسيع نطاقه، وتعزيز التعدد اللغوي ونشر ثقافة السالم، 

الدبلوماسية الثقافية، مثلما يتجلى يف تزايد   من خالل  سّيما الو والتمكني من احلوار والتضامن داخل البلدان وبينها،  
على الصعيد الُقطري، ويف اإلشارة   ومنها االلتزامات يف إطار منظومة األمم املتحدة،  االلتزام ابملسائل املتعلقة ابلثقافة  

املتعلقة  العام لألمم املتحدة  املرتبطة ابملوضوع وتقارير األمني  العامة لألمم املتحدة  الثقافة يف قرارات اجلمعية  إىل 
(، فضالً عن إدماج الثقافة على 2020و  2019ابلثقافة والتنمية، واجتماعي اليونسكو لوزراء الثقافة )يف عامي  

 يف العديد من احملافل السياسية واالقتصادية واالجتماعية على املستوى العاملي واإلقليمي واألقاليمي؛   زمن مر ال

بفعل األزمة العاملية النامجة عن تفشي جائحة   سّيما الإزاء استمرار تعرض القطاع الثقايف للخطر، و   ونعرب عن قلقنا -   4
 سّيما الففاقمت أوجه اهلشاشة اهليكلية وعدم املساواة، و   - ، اليت شوشت كثرياً املنظومة الثقافية برمتها  19- فيد كو 

االنتفاع ابلثقافة، فضاًل عن القيود املفروضة على احلرايت   فرص  الفجوات االجتماعية واجلنسانية وعدم املساواة يف 
هذا واملمارسني يف  العاملني يف جمال الثقافة لفنانني واملهنينيابل عيش احلرية الفنية وأوضاع وس سّيما الاألساسية، و 

 ال واجملتمعات الثقافية، وخباصة النساء، يف مجيع جماالت سلسلة القيمة الثقافية؛اجمل

خطار ضرورة محاية حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف وتعزيزمها، وذلك نظراً إىل تزايد األ  ونؤكد جمدداً فضالً عن ذلك  -   5
سفر عن تدمري فتاليت تتعرض هلا الثقافة واستعماهلا ألغراض قد تعرضها للتدمري أو التلف يف حالة نزاع مسلح،  

الرتاث الثقايف عمداً أو عن تعرضه للضرر اجلانيب، وتسارع االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية، وانتهاك حقوق 
الثقافية، و  الثقافية احلية، وتفاقم ضعف أحوال من خ  سّيما ال اإلنسان واحلقوق  املمارسات  التمييز، وتعطيل  الل 

من القيمة اجلوهرية للثقافة بوصفها حلقة وصل   نالوهو ما ياجلهات الفاعلة واملؤسسات واملواقع واألسواق الثقافية،  
 عاملي؛ بني الشعوب ومصدراً للدخل، ويفضي يف الوقت نفسه إىل احنسار التنوع الثقايف على نطاق  

بتطور تشكيلة هيكل اليونسكو التقنيين الكبرية اليت تشمل اإلعالنت والتوصيات واالتفاقيات الدولية اليت   هوننوّ  -   6
وفرت إطاراً شاماًل فوضعتها املنظمة خالل العقود املاضية، واليت وسعت تدرجيياً نطاق الواثئق التقنينية املعنية ابلثقافة  

(، وإعالن 1966إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل )  سّيما الانبها وصوهنا وتعزيزها، و حلماية الثقافة جبميع جو 
( الثقايف  التنوع  بشأن  العاملي  الثقايف   ، (2001اليونسكو  للرتاث  املتعمد  التدمري  بشأن  اليونسكو  وإعالن 

(2003( الفنان  أوضاع  بشأن  والتوصية  التقليد 1980(؛  الثقافة  صون  بشأن  والتوصية  والفولكلور (،  ية 
(1989( التارخيية  احلضرية  ابملناظر  اخلاصة  والتوصية  املتاحف 2011(،  وتعزيز  محاية  بشأن  والتوصية   ،)

(، 1952(؛ واالتفاقية العاملية حلقوق املؤلف )2015وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع )
(، 1999و  1954(، وبروتوكوالها ) 1954ة نزاع مسلح )ماية املمتلكات الثقافية يف حالحل  الهاي   واتفاقية
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واالتفاقية بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة 
غمور (، واالتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف امل 1972(، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي )1970)

(، واتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري 2003(، واتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي )2001ابملياه )
 (؛ 2005الثقايف ) 

إىل تعزيز إدماج الثقافة يف السياسات العامة، وهو ما ميّكن من حتقيق عدة أمور منها   ةبتنامي النزع  ونرحب حبفاوة -   7
أي احلكومات والسلطات احمللية   - طريقة شاملة وتشاركية، مبشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة  وضع سياسات ثقافية ب

مبا يشمل النساء والشباب   - ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمعات احمللية  
فُيفسح اجملال لألخذ آبراء خمتلف شرائح واألطفال والشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات املستضعفة،  

اجملتمع واالستفادة الكاملة من إمكانهتا وقدراهتا اإلبداعية وكل املوارد املتاحة هلا، من أجل العمل على املستوى 
 االجتماعي واالقتصادي والبيئي، يف إطار السياسات الثقافية العامة، وااللتزامات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن؛ 

يف   ونشدد -   8 يؤثر  الذي  اخلصوص،  وجه  على  الثقايف  والقطاع  اجملتمعات  يف  الرقمي  للتحول  اهليكلي  األثر  على 
اجلميع  انتفاع  لزايدة فرص  آفاقاً  ذاته  الوقت  ويفتح يف  الثقافية،  الثقافية، واالنتفاع ابلسلع واخلدمات  الصناعات 

توثيق ، وحفز اإلبداع واالبتكار؛ تهوحتسني إدار   ه وصون  هحفظو   الرتاث  ابلثقافة، وزايدة املعارف، وتعزيز عمليات 
من قبيل تفاقم   املرتبطة بذلك   من التحدايت النامجة عن التحول الرقمي، وتنامي املخاطر   ونعرب عن قلقنا أيضاً 

إلنرتنت، تدفق السلع واخلدمات الثقافية على الصعيد العاملي، وإفقار التنوع الثقايف واللغوي عرب ا  اختالل التوازن يف 
ابلثقافة،  ابالنتفاع  يتعلق  فيما  التفاوت  وأوجه  اخلوارزميات،  تنظيم  يف  والنقص  االصطناعي  الذكاء  بنظم  املرتبط 

، فضالً عن تفاقم أوجه عدم يف هذا اجملال  واملمارسني يف جمال الثقافة  العاملني  واألجور غري العادلة للفنانني واملهنيني  
تركيز املنصات الثقافية    فعل ب  سّيما السلع واخلدمات الثقافية على الصعيد العاملي، و املساواة فيما يتعلق بتبادل ال

 العاملية غري املتكافئ؛

 النداء إىل العمل   -  اثنياا 

هوية الشعوب واملبدأ األساسي الذي   يف التزامنا حبماية التنوع الثقايف وتعزيزه، ابعتباره العنصر األساسي    نؤكد جمدداً  -   9
حرتام كرامة اإلنسان ال   اً مالزم الذي يعد  و ترتكز عليه مجيع اتفاقيات اليونسكو وتوصياهتا وإعالنهتا يف جمال الثقافة،  

يشمل نظم املعارف واملمارسات واألشياء واملواقع   مبا  - لثقايف  يتجسد يف الرتاث اوالذي  ومجيع حقوق اإلنسان،  
عن األجيال املقبلة،  ابسم، املسؤولية الفردية واجلماعية كرر أتكيد ن ، يف هذا الصددو يف التنوع اللغوي؛  و  - الثقافية 

املادي وغري املادي على حد ضمان احلفاظ على القطاع الثقايف برمته وعن صونه وتعزيزه، مبا يشمل الرتاث الثقايف،  
قدر   مجيع املناطق  لرتاثوالتمثيل    اجلغرايفاإلنصاف والتوازن    تعزيز  لكفالة   سواء، ابعتبار هذا األمر ضرورة أخالقية

من جوانب استدامة التنوع الثقايف   اً أساسي  لكوهنا جانباً ، فضالً عن تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية،  املستطاع
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احرتامهما، يف يومنا هذا أكثر مما كان يف أي وقت مضى، أرضية خصبة الزدهار   يوفر ثقافية، اللذين  والتعددية ال
 السالم ومصدر قوة لإلبداع واالبتكار من أجل بناء عامل أكثر استدامة؛

 سّيما  الهلا، و ، سعياً إىل حتقيق هذه الغاية، بتهيئة بيئة متكينية تفضي إىل احرتام مجيع حقوق اإلنسان وإعماونلتزم - 10
الثقايف    - الفردية واجلماعية    -احلقوق الثقافية   الثقافة، بدءاً من الرتاث  وصواًل إىل القطاعات و يف مجيع جماالت 

وإنصافاً، واحلد من أوجه عدم  بناء عامل أكثر عدالً  أيضاً، من أجل  الرقمية  البيئة  الثقافية واإلبداعية، وذلك يف 
و  ا  سّيما  الاملساواة،  أفريقي لصاحل  أصل  من  املنحدرين  والسكان  األصلية  والشعوب  واألطفال  والشباب  لنساء 

دعم االنتفاع ابلثقافة  (1) :واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات املستضعفة، من خالل القيام مبا يلي بوجه خاص
هذه   ابعتبار  للجميع،  شاملة  بصورة  فوائدها  من  واالستفادة  الثقافية  احلياة  يف  أخالقية واملشاركة  ضرورة  األمور 

( واقتصادية؛  واملهنيني (2واجتماعية  للفنانني  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  الثقافة   العاملني  تعزيز  جمال  يف 
تعزيز حقوق امللكية الفكرية؛   من خالل سّيما الو عن أوضاعهم،    ذود، وتيسري حراكهم واليف هذا اجملالواملمارسني 

و  (3) الفنية  احلرية  )محاية  وتعزيزمها؛  التعبري  وتعزيزمها؛  (4حرية  اللغوي،  والتنوع  الثقافية،  املضامني  تنوع  محاية 
وضع أطر قانونية وأطر للسياسات العامة موضع التنفيذ حلماية حقوق الشعوب واجملتمعات احمللية يف التمسك   ( 5) 

توسيع نطاق اجلهود الرامية إىل   ( 6صلية؛ ) هبويتها الثقافية وتراثها، مبا يشمل أشكال التعبري عن ثقافات الشعوب األ 
 ابلتشاور مع السكان املعنيني ومبوافقتهم احلرة واملسبقة واملستنرية؛   سّيما  ال تعزيز محاية املمتلكات الثقافية وإعادهتا وردها، و 

طر اإلمنائية، إدماج الثقافة بصورة منهجية يف السياسات العامة، من خالل تكييف االسرتاتيجيات واأل   عن   افع وند  - 11
على املستوى الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين واحمللي، وكذلك يف إطار سياسات صناديق األمم املتحدة 

اإلدماج االجتماعي، وحتقيق تعزيز  وبراجمها األخرى املعنية، ابعتبارها عامل متكني وحفز لبناء القدرة على الصمود، و 
والصحة والرفاه العاطفي،   ،وخباصة للنساء والشباب  ،اجملاالت من التعليم، والعمالة  مبا يشمل كل  -  النمو االقتصادي

ابلتزامن مع دعم وذلك  احلد من الفقر، واملساواة بني اجلنسني، واالستدامة البيئية، والسياحة، والتجارة والنقل،  إىل  
 للسياق؛   راعيةمناذج التنمية االقتصادية واالجتماعية امل

تعزيز سياساتنا الثقافية وتكييفها مع التحدايت املعاصرة، من خالل التطبيق الفعلي التفاقيات اليونسكو   إىل   وندعو  - 12
من خالل تعزيز املشاركة املنهجية جملموعة متنوعة من اجلهات   سّيما الوتوصياهتا الثقافية املعنية، حبسب االقتضاء، و 

مناملعنية ابال  ،  واحمللية،  الوطنية  الفاعلة  الثقافية، اجلهات  واملؤسسات  املبدعة،  للمدن  اليونسكو  بشبكة  ستعانة 
املعنية، وذلك   احمللية  اجملتمعات  عن  املهنيني واخلرباء، فضالً  املدين، وشبكات  برنمج   تشمل مثالً   سبلبواجملتمع 

املستدامة، وكذلك من خال التنمية  الثقافة من أجل  الوكاالت بشأن  املشرتك بني  علاليونسكو  احلفز  تبادل ل  ى 
متويل الثقافة   مواصلةعلى    وحنثاملمارسات اجليدة، من أجل استغالل قدراهتا الكامنة على إحداث التحول املنشود؛  

امليزانيات الوطنية تدرجيياً يف األجل املتوسط لتلبية االحتياجات   يف وتعزيزه سعياً إىل زايدة األموال املخصصة للثقافة  
 قايف؛ يف القطاع الث املستجدةوالفرص  
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على أمهية تعزيز أوجه التآزر بني الثقافة والتعليم، مع إدراك ضرورة توفري التعليم املراعي للسياق، الذي يشمل   ونشدد - 13
توسيع نطاق نتائج التعلم وتعزيز التعليم  (1) :الرتاث الثقايف والتاريخ واملعارف التقليدية، سعياً إىل حتقيق ما يلي

ق حوتعليم الفنون والدراية الرقمية    ويتعدد اللغالفضالً عن إعطاء التنوع الثقايف و   -السن  صغار  ل   سّيما الو   -اجليد  
و  األمهية،  من  احلياة،    سّيما  القدرها  مدى  التعلم  وبرامج  الدراسية  املناهج  االصطناعيويف  يف  الذكاء   ؛ وسائل 

من خالل إعطاء  سّيما الالنظامي وغري الرمسي، و تعزيز إدماج الثقافة بصورة منهجية يف التعليم النظامي وغري  (2)
دعم التعليم والتدريب يف اجملال التقين  (3مسامهة مجيع شرائح اجملتمع يف نقل املعارف حق قدرها من األمهية؛ )

 واملهين يف القطاع الثقايف من خالل االستثمار املنظَّم يف السياسات العامة لتعزيز تكييف املهارات الضرورية لدعم 
االستثمار يف تعزيز الدور التعليمي واالجتماعي للمتاحف ومراكز اإلبداع واملكتبات ودور احملفوظات  (4العمالة؛ )

يف هذا الصدد وضع اليونسكو إلطار معّدل لتعليم الثقافة والفنون، يراعي التطورات اليت   ونؤيد واملؤسسات الثقافية؛  
 ات املعنية هبذا الشأن، مثل اللجان الوطنية لليونسكو وشبكات اخلرباء؛طرأت على القطاع الثقايف، ابلتعاون مع اجله

إاّبن األزمات،  سّيما الدعوتنا إىل محاية الرتاث الثقايف املادي وغري املادي، وكذلك أشكال التعبري الثقايف، و   ونكرر - 14
تهدف الثقافة إاّبن النزاعات املسلحة، األعمال اليت تس  وندين   ، شمل الظواهر اجلوية الشديدة واألخطار الطبيعيةت  اليت

أو   الثقافية  املمتلكات  احملواستعمال  الفعلي   وندعمألغراض عسكرية؛    اة هب يطاملناطق  التطبيق  الرامية إىل  اجلهود 
وبروتوكوالها   1954لعام    الهاي اتفاقية    سّيما  الللقواعد واملعايري املنصوص عليها يف القانون الدويل يف هذا اجملال، و 

 2003وعام    2001وعام    1972وعام    1970(، واتفاقيات اليونسكو لعام  1999وعام    1954لعام  )
اتفاقية عام  2005وعام   بشأن   1995، وكذلك  اليونسكو  وإعالن  اخلاص،  القانون  لتوحيد  الدويل  للمعهد 

( الثقايف  للرتاث  املتعمد  تعزيز  2003التدمري  بُسبل تشمل  الطوارئ حل   للتصدي   ءاتااختاذ إجر (، وذلك  االت 
ضرورة أخالقية وأمنية ملكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب، استناداً إىل قرارات األمم املتحدة يف هذا   اابعتباره

املرتبطة ابتفاقيات  القائمة  التقنية واملالية  املعنية، واآلليات  الدولية  الصدد، واجلمع بني كل املؤسسات واملنظمات 
 ، ثقافة، من أجل دعم البلدان يف مساعيها الرامية إىل محاية الرتاث، وحتقيق التضامن الدويلاليونسكو املتعلقة ابل

 اسرتاتيجيات اإلنعاش الوطنية؛ وضع  و 

على أمهية إدماج الرتاث الثقايف واإلبداع الثقايف يف املناقشات الدولية بشأن تغري املناخ، نظراً إىل أثرمها   أيضاً   ونشدد - 15
اجلوانب   الثقايف  يف املتعدد  والتعبري  الثقايف  الرتاث  العمل   ، مساعي صون كل أشكال  الثقافة يف  بدور  واالعرتاف 

اليونسكو على   نشجع   ولذلك ليدية ومعارف الشعوب األصلية؛  ُنظم املعارف التقب  ابالستعانة   سّيما  الاملناخي، و 
 سّيما  الوضع مبادئ توجيهية تنفيذية يف هذا الصدد، يف إطار اتفاقيات اليونسكو وتوصياهتا املتعلقة ابلثقافة، و 

 2011وتوصيتا اليونسكو لعام   2005وعام  2003وعام    2001وعام    1972اتفاقيات اليونسكو لعام  
الدولية  ، اب2015وعام   املتحدة اإلطارية املعنيةلتآزر مع املنظمات واأُلطر واآلليات  اتفاقية األمم  ، ومنها مثالً 

بشأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة األغذية 
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بيئة، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، فضاًل عن اآللية والزراعة لألمم املتحدة، وبرنمج األمم املتحدة لل
(، وذلك من أجل مساعدة الدول 2020املرنة املعنية مبعاجلة عواقب تغري املناخ على الرتاث الثقايف والطبيعي )

جلوية الشديدة اليت تضّر وضع سياساهتا واسرتاتيجياهتا الرامية إىل التصدي لآلاثر النامجة عن الظواهر ا يف األعضاء  
الصناعات   وكذلك الرتاث املغمور ابملياه والرتاث الطبيعي،    سّيما اليشمل الرتاث الثقايف، و   مبا ابلقطاع الثقايف برمته،  

تعميق احلوار مع الدول األعضاء بشأن احلّد من انبعااثت الكربون   سعياً أيضاً إىل الثقافية واإلبداعية، وُسبل العيش؛  
 عن أنشطة القطاع الثقايف؛ النامجة  

مبكافحة االجّتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية من خالل ضمان التنفيذ الفعلي التفاقية اليونسكو    ونؤكد التزامنا - 16
 سّيما  الوما يرتبط هبا من آليات، وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل مع مجيع الشركاء املعنيني، و   1970لعام  

لدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، ومنظمة اجلمارك العاملية، واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص، مع املنظمة ا
واجمللس الدويل للمتاحف، ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، فضاًل عن اجلهات الفاعلة يف سوق 

يف هذا الصدد على الصعيد العاملي، بُسبل تشمل   من اليونسكو زايدة إجراءات التصدي اليت تتخذها  ونطلب الفن؛  
تعزيز الدعوة والعمل فيما خيص عواقب االجّتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية على ذاكرة الشعوب  ما يلي: )ا(

التشجيع على تضمني التشريعات الوطنية أحكاماً تنص على فرض عقوابت جنائية أو  (2وهويتها ومستقبلها؛ )
تعزيز العمل على تنمية القدرات الوطنية واحمللية يف  (3ا خيص االجّتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية؛ )إدارية فيم

 سّيما  التعزيز املساعي الرامية إىل زايدة التعاون وفعاليته مع اجلهات الفاعلة يف سوق الفن، و  (4مجيع البلدان؛ )
ل املنشأ  تدوين شهادات  العمل على  تعزيز  املتاحف وجامعي فيما خيص  قيام  الثقافية، واحليلولة دون  لممتلكات 

مجيع اجلهات املعنية، وكذلك عامة الناس،   مشاركة ضمان   (5التحف الفنية ابقتناء قطع أثرية جمهولة األصل؛ )
راعاة مبلوسائل التكنولوجية الرقمية واملنصات اإللكرتونية،  اب   ابالستعانة  سّيما  ال، و استنفارها وعملها على حنو منّسقو 

 ملمتلكات الثقافية عرب اإلنرتنت، وكذلك من خالل دعم إجراءات التوعية يف هذا الصدد؛ ابحجم التجارة    تنامي

إعادة   أيضاً   وندعو  - 17 اليونسكو على  العمل حتت رعاية  فيما خيص  للجميع  مفتوح وشامل  دويل  إجراء حوار   إىل 
املمتلكات الثقافية أو رّدها إىل بالدها األصلية، مبا يشمل املمتلكات املصدرة بصورة غري مشروعة، وكذلك املمتلكات 

، ابعتباره عماًل متليه الضرورة األخالقية لتعزيز حق الشعوب 1970غري املندرجة يف إطار اتفاقية اليونسكو لعام  
، من أجل يف هذا الصدد  الطلبات املتزايدة للبلدان املعنية  أيضاً   هيلمتايف، و واجملتمعات احمللية يف التمتع برتاثها الثق

اليونسكو على تعزيز التنفيذ الفعلي ملا  ونشجع أيضاً تعزيز التماسك االجتماعي ونقل الرتاث الثقايف بني األجيال؛ 
األصلية أو رّدها يف حالة االستيالء  إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها  فيما خيص  يوجد من أُطر قانونية أو سياسات  

غري املشروع، من خالل اضطالع جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية 
مساعدة البلدان يف صون الرتاث الثقايف وإدارته يف املوقع، وذلك بُسبل تشمل وعلى  ،  ةستباقيابصورة  الوساطة  بدور  
و بناء   الثقافية،  لالعتبارات  واملراعية  التعليمية  ابلنهوج  األخذ  وتعزيز  املتاحف   سّيما الالقدرات  مستوى  على 
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يف جمال االجّتار غري املشروع ابملمتلكات الرائدة  ألمم املتحدة  االيونسكو، ابعتبارها وكالة    وندعوواملؤسسات الثقافية؛  
، وتشجيع اجلهات الفاعلة لستفحت  اليت ال تفتأ الثقافية، إىل اقرتاح تدابري ومبادرات ملموسة ملكافحة هذه الظاهرة  

لمدونة الدولية ليف سوق الفن، واملتاحف وجامعي التحف الفنية على املشاركة يف هذا الصدد، واعتماد صيغة معدَّلة  
 خالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية؛ لأل

تعزيز    ونعرب عن عزمنا  - 18 الدول ل  اً دعم  ستدامة املبداعية  اإلثقافية و القطاعات  ال  تطويرعلى  اإلبداعي يف  القتصاد 
، وذلك بُسبل 1980وتوصية اليونسكو لعام    2005األعضاء من خالل التطبيق الفعلي التفاقية اليونسكو لعام  

احلقوق االجتماعية واالقتصادية للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة، وتيسري حراكهم، وحتسني تشمل ضمان  
الرقمية،   التشاركيتنظيم شؤوهنم يف املنصات  عن ذلك  وندعو؛  وتعزيز مشاركتهم يف احلوار  اليونسكو إىل   فضالً 

الثقايف، استناداً إىل املبادئ التوجيهية لعام االستفادة من التحول الرقمي يف القط  يفمساعدة الدول األعضاء   اع 
اتفاقية  2017 الثقايف   محاية وتعزيز  لتنفيذ  وإىل األحكام املتعلقة ابلثقافة   ،يف البيئة الرقمية  تنوع أشكال التعبري 

، من أجل حتقيق األهداف 2021املنصوص عليها يف توصية اليونسكو اخلاصة أبخالقيات الذكاء االصطناعي لعام  
رسم ووضع وتنفيذ سياسات  (2تيسري ُسبل االنتفاع املنصف ابألسواق الثقافية والنفاذ إليها؛ ) (1)  :املنشودة التالية

ذلك خطط عمل، الستحداث السلع واخلدمات الثقافية ونشرها واستهالكها يف البيئة الرقمية،  وأُطر تنظيمية، وك 
وذلك بُسبل تشمل تعزيز احلوار املنظَّم بني مجيع اجلهات املعنية، مبا يشمل القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 

ية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومؤمتر األمم منظمة التجارة العامل  سّيما الواملنظمات الدولية احلكومية املعنية، و 
املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ومنظمة العمل الدولية، فضاًل عن املنصات الرقمية وشركات تقدمي خدمات 

جمال الثقافة، يف    العمالة بناء القدرات لتسخري الوسائل التكنولوجية الرقمية لتعزيز   (3اإلنرتنت على الصعيد العاملي؛ )
من خالل التعليم والتدريب يف   سّيما الوتعزيز املساعي الرامية إىل صون الرتاث الثقايف وتروجيه ورقمنته وجرده، و 

 اجملال التقين واملهين، وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب، والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب؛

سيك يف هذه املرحلة احلرجة اليت مير هبا العامل أبسره، نلتزم بتعزيز العمل املتعدد األطراف ، وزراء الثقافة اجملتمعني يف املكوإننا
الثقافة منفعة عامة عاملية تنطوي على قيمة جوهرية متّكن من حتقيق التنمية املستدامة ودفع عجلتها، وندرك   يقر بكونالذي  

يونسكو العمل على ضمان تنفيذ التوجهات االسرتاتيجية التالية نطلب من الإذ   متاماً حجم املسؤوليات امللقاة على عاتقنا
 :ولذاتنفيذاً مشرتكاً، استناداً إىل مهمتها العاملية النطاق واملتخصصة فيما خيص الثقافة، وواثئقها التقنينية وبراجمها،  

ع   ندعو - 19 عامة  منفعة  ابعتبارها  الثقافة  مكانة  ترسيخ  إىل  املتحدة  لألمم  العام  التنمية األمني  خطة  وتضمني  املية، 
 القيام   من املديرة العامة لليونسكو  ونطلب هدفاً خاصاً قائماً بذاته يتعلق ابلثقافة؛    2030املستدامة ملا بعد عام  

ستهالل مشاورات واسعة النطاق تشمل الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع ا الغرض ابهلذ 
قافة املتعدد اجلوانب يف جمتمعاتنا ابعتبارها منفعة عامة عاملية، وتعزيز أنشطة الدعوة واملناصرة اخلاص بشأن أثر الث

الثقافة يف جدول أعمال   املتحدةاقمة  مؤمتر  الرامية إىل إدراج مسألة  املقرر عقده يف عام ملستقبلاملعين اب  ألمم   ،



 

8 
 

، وذلك وفقاً للمهمة املسندة إىل اليونسكو مبوجب ميثاقها التأسيسي واملتمثلة يف "بناء حصون السالم يف 2024
 العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية؛  من خالل حتقيقعقول البشر رجاالً ونساًء"  

التقرير املعنون "خطتنا   مضمون  تنفيذ  واملضي قدماً يف وسعياً إىل تعزيز مكانة الثقافة ابعتبارها منفعة عامة عاملية،   - 20
الذي اعتمدته اجلمعية   واإلعالن املتعلق ابالحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة  املشرتكة"

أساس  وتوفري  املتحدة،  لألمم  يف   العامة  والعامة  الثقافية  واالسرتاتيجيات  السياسات  وضع  عمليات  إليه  تستند 
أثرها يف و على ضرورة استحداث أدوات وآليات لتحليل الثقافة    نشدداملستقبل، وكذلك العمل الربنجمي لليونسكو،  

املستدامة   وقياسهالتنمية  وتعزيز   ورصده  األدوات واآلليات  تنفيذ هذه  املديرة   وندعوها؛  بصورة متكاملة، وتنسيق 
العامة لليونسكو إىل إعداد دراسات مفاهيمية بشأن أتثري الثقافة جبميع جوانبها، وتضمني هذه الدراسات البيانت 

وإ الثقافية  عاملي  تقرير    عداداملناسبة،  السياسات  أربع سنوات،  يصدر  شامل عن  إىلمرة كل  املعلومات   استناداً 
يف إطار التقارير الدورية عن   سّيما الهذا الصدد اليت تقدمها الدول األعضاء، و يف  القائمة  ؤشرات  واملوالبيانت  

طر اإلحصائية األُ ربامج و املتوافرة لدى املنظمة من خالل الو تطبيق كل الواثئق التقنينية للمنظمة يف جمال الثقافة،  
 واملؤشرات يف جمال الثقافة؛ 

، االجتماع على املستوى الوزاري لقياس التقدم احملرز يف جمال الثقافة، وآاثره والفرص املتاحة فيه  جداً من املهم    ونرى - 21
مرة كل أربع سنوات إىل عقد منتدى عاملي للسياسات الثقافية    اليونسكو إىل النظر يف إمكانية الدعوة   ندعو ولذا  

، من أجل معاجلة اجملاالت حالياً   املوجودة  سبةنااملليات  اآلجراءات و اإل ، وذلك يف إطار  2025اعتباراً من عام  
ميع اجلهات الفاعلة املعنية، وكذلك من جل  والشاملبّناء  الوار  احل  عرب ذات األولوية فيما خيص السياسات الثقافية  

ة أجل تعزيز العمل املتعدد األطراف، والتعاون والتضامن بني البلدان، واملسامهة يف تنفيذ حماور العمل االسرتاتيجي
 لليونسكو يف إطار هيئتيها الرائسيتني، بناًء على النتائج اليت سيتمخض عنها التقرير العاملي عن السياسات الثقافية؛ 

من املديرة العامة لليونسكو وضع خطة تشتمل على إجراءات ملموسة وجدول زمين لتعجيل   نطلب أيضاً وختاماً،   - 22
  ار االسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة وبرنجمها وميزانيتها، ومواصلة تنفيذ األحكام الواردة يف هذا اإلعالن يف إط

ابنتظام الدول األعضاء    موافاة فّعال يف هذا الصدد مع الدول األعضاء يف اليونسكو واجلهات املعنية، و الوار  احل
 يذها. تنفيذ هذه اخلطة، والتحدايت واملصاعب اليت تعرتض تنف  النامجة عنمبعلومات عن اإلجنازات  

 

 


