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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/470/Add.2(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  الثقافة والتنمية املستدامة  - ٦٩/٢٣٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  باملقاصد واملبادئ اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد  
 ١٩٨٦كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٨املــــــؤرخ  ٤١/١٨٧إىل قراراهتــــــا  وإذ تشــــــري  

ــؤرخ  ٤٦/١٥٨ و ــمرب   ١٩املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٥١/١٧٩و  ١٩٩١كـ ــانو ١٦املـ ن كـ
 ٥٣/١٨٤و  ١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرخ  ٥٢/١٩٧و  ١٩٩٦األول/ديســمرب 

ــؤرخ  ــؤرخ  ٥٥/١٩٢و  ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ١٥امل كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل
املــــــؤرخ  ٦٥/١٦٦و  ٢٠٠٢كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢٠املـــــؤرخ   ٥٧/٢٤٩و  ٢٠٠٠

 ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب   ٢٢املــؤرخ  ٦٦/٢٠٨و  ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٢٠
واملعنـــون  ٢٠١٢متوز/يوليـــه  ٢٧املــؤرخ   ٦٦/٢٨٨ هـــااملتعلقــة بالثقافـــة والتنميــة، وإىل قرار  

 ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املـؤرخ   ٦٨/٢٢٣ هـا ، وقرار“املستقبل الذي نصبو إليـه ”
  املتعلق بالثقافة والتنمية املستدامة،

 ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٠املــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهــا  أيضــا تشــري وإذ  
يـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العضـــوية املعـــين بأهـــداف التنميـــة  الـــذي رحبـــت فيـــه بتقريـــر الفر

، وقررت أن يكون مقتـرح الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية الـوارد يف ذلـك         )١(املستدامة
بعـد   خطـة التنميـة ملـا   صـلب  دماج أهداف التنميـة املسـتدامة يف   إلاألساس الرئيسي  التقرير هو

يف مـدخالت أخـرى يف عمليـة التفـاوض احلكوميـة      ، مع التسليم بأنه سُينظر أيضـا  ٢٠١٥عام 
  الدولية يف الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة،

_______________ 

)١( A/68/970  وCorr.1.  



الثقافة والتنمية املستدامة A/RES/69/230 
 

2/2 

تشـــرين  ٤إىل اإلعــالن الـــذي اعتمــد يف فلــورانس، إيطاليــا، يف      كــذلك  تشــري  وإذ  
، يف املنتــدى العــاملي الثالــث الــذي عقدتــه منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة ٢٠١٤األول/أكتــوبر 

  قافة بشأن الثقافة والصناعات الثقافية،والعلم والث
بــالتقرير املتعلــق بالثقافــة والتنميــة املســتدامة الــذي أعدتــه منظمــة  علمــا حتــيط  - ١  

خيـارات  يحـدد  ، والذي)٢(األمني العـام  بالصيغة اليت أحاهلا ،األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  لنهج موحد تتبعه األمم املتحدة فيما يتصل بالثقافة والتنمية املستدامة؛

إىل املناقشات الوارد سـرد هلـا يف املـوجز الـذي أعـده الـرئيس للمناقشـة         تشري  - ٢  
بشــأن دور الثقافــة والتنميــة املســتدامة يف خطــة أجرهتــا اجلمعيــة العامــة املواضــيعية اخلاصــة الــيت 

، حسـب التكليـف   ٢٠١٤أيار/مـايو   ٥، يف مقـر األمـم املتحـدة يف    ٢٠١٥ام التنمية ملا بعد عـ 
، وحتيط علما بتلك املناقشات اليت أبرز خالهلا املشـاركون الرفيعـو   ٦٨/٢٢٣ هاالوارد يف قرار

  ؛٢٠١٥املستوى أمهية إدماج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 
يف مـا جـرى اإلقـرار بــه    إسـهام الثقافـة يف التنميـة املســتدامة، حسـب      الحـظ ت  - ٣  

  ؛)١(مقترح الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة
مجيع الدول األعضاء واهليئات احلكومية الدولية ومؤسسـات منظومـة    تشجع  - ٤  

مـم املتحـدة وسـائر املنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصـلة علـى أن تسـتمر يف إيـالء االعتبــار           األ
  ؛٢٠١٥الواجب للثقافة والتنمية املستدامة يف سياق وضع خطة التنمية ملا بعد عام 

ج يف جــدول األعمــال ، أن تــدر٦٨/٢٢٣إىل أهنــا قــررت، يف قرارهــا  تشــري  - ٥  
الثقافـة  ”، بنـدا فرعيـا معنونـا    “العوملـة والتـرابط  ”املؤقت لدورهتا السبعني، حتت البنـد املعنـون   

  .، وأن حتافظ على تقليد النظر يف هذا البند الفرعي مرة كل سنتني“والتنمية املستدامة
 

  ٧٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 

_______________ 

)٢( A/69/216.  


