
 

 

 

 

 

 
 البيان الختامي 

  2030مؤتمر متابعة تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة  
  في مجال الثقافة

 2017 نوفمبر 2و  1األمانة العامة، 
 

 2030مؤتمر متابعة تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة   في المشاركين–نحن 
رعاية كريمة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت التحديات والحلول، 
نتقدم بصادق عبارات الشكر والتقدير  -2017 نوفمبر 2و  1 واستضافتها، يومي

، وعملها المقدر ؤتمرى استضافتها الكريمة لهذا المإلى جامعة الدول العربية عل
نجاحه. ذلك ، و العربيةبالثقافة المجهودات الساعية للنهوض  وندعم جل لتنظيمه وا 

المكون األساس للهوية  ى، وهللتنمية الشاملةأساس  الوحدة الثقافية هيإقرارًا بأن 
تنمية الثقافة العربية ووضعها ضمن االولويات التنمية  ان علىونؤكد  القومية.

همية مسئولية الحكومات أنؤكد و  لهويتنا الثقافية والقومية. صون  المستدامة العالمية 
مختلف ميادين المعرفة والحياة العامة  فيالرقى بالثقافة والمجتمعات العربية في 
وميثاق  1945لمعاهدة الثقافية  لعام ل تفعيال، ويأتي هذا واألنشطة الفنية واإلعالمية

الصادرين عن األمانة العامة لجامعة الدول  1964الوحدة الثقافية العربية لعام 
 ربية في هذا الشأن.الع
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 المؤتمر بما يلي : ويوصي

 
  إلى الطلب من االمانة العامة ارسال التقرير النهائي والتوصيات للمؤتمر

 لعمل على تنفيذ التوصيات .  ل يةلدول االعضاء والمنظمات المعنا
  الدول االعضاء موافاة ، وحث 2030 العربية خطة التنمية الثقافيةاعداد

اعداد  في المادية والفنية لتقديم المساهمة االمانة العامة بمدى االمكانية
 .خطةال

 لمتابعة  فريق عملتشكيل مناسبا ل هاب من الدول االعضاء ترشيح من تر الطل
الثقافة، وعرض مخرجاتها تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة في مجال 

في  2030مستدامة لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية ال ةالعربي لجنةالعلى 
 .القتصادي واالجتماعيا المجلس، تمهيدا لعرضها على المنطقة العربية

 من التوصياتلعرض ما تم تنفيذه  )كل عام( ان ينعقد المؤتمر بصفة دورية 
 . جديدة ذات العالقةالموضوعات الوعرض 

  الرائدة في التنمية الثقافية التي تمت في بعض االستفادة من التجارب الثقافية
الدول العربية وموافاة األمانة العامة )إدارة الثقافة( بها، والدعوة إلى تبادل تلك 

 التجارب والخبرات بين الدول.
 التنمية مجال في  جهودهمجتمع المدني وتثمين االستفادة من تجارب ال

 .ةالثقافي
  الحاضنة للتنوع أساسًا للتنمية المستدامة.اعتبار ثقافة المواطنة الفاعلة و 
  فتح الثقافة العربية على الثقافات العالمية مع تمسكها تيؤكد المشاركون على

 بقيمها األساسية في التسامح والعدل.
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