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  "إعــالن ريـــو " 

  االجتماع الثاني لوزراء الثقافة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

  21/5/2009 – 20: البرازيل/ ريو دى جانيرو

----  

   وزير ثقافة دولة البرازيل، اجتمع–بدعوة من السيد جواو لويز سيلفا فيريرا 

   منريو دى جانيرو خالل الفترة وزراء ثقافة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في 
 20-21/5/2009 :  

لتفاعل بين شعوب الدول ل مساحة أكبر كآلية تقريبية تتيح القمة العربية األمريكية الجنوبيةوإدراكاً ألهمية  -

 ،التنمية البشرية والتفاهم الدوليوالتنوع الثقافي والثقافي التعاون وتعزيز  دول أمريكا الجنوبية  والعربية

 منذ القمة القمة العربية األمريكية الجنوبيةالتعاون الثقافي يعد موضوعاً هاماً في التفاعل واً بأن وتذكير -

 وتم التطرق إليه في الفصل الثالث من إعالن برازيليا والفصل ،)11/5/2005-10: برازيليا(األولى 

 ،أيضاالثالث من إعالن الدوحة 

 -31/3الجزائر (في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الثقافة  في اجتماعات وزراءو إقرارا لما تم تبنيه  -

باإلضافة إلى القرارات المتخذة من ) 28/4/2008الجزائر (لجنة التعاون الثقافي اجتماع  و،)3/2/2006
والقرارات ) 21/2/2008-18 (يرسآبيونس في وزراء الخارجية والمعنية بالتعاون الثقافي اجتماع قبل 

 في وزارات الخارجية في الدول العربية ودول  لكبار المسؤولين المنعقدةاجتماعاتخمسة الالصادرة عن 

-29 (والقاهرة )19/7/2006-18( وكاراكاس) 30/11/2005-29 (القاهرةفي  أمريكا الجنوبية

 ،) 23/10/2008-20 (والدوحة) 20/7/2007-19 (وسانتا كروز دى السيير) 31/11/2007

  باريس"اتفاقية حماية وتعزيز أوجه التعبير الثقافي"يم والمبادئ المتفق عليها في وتأكيداً على المفاه -
)20/10/2005(، 

 واسعة النطاق قائمة  وضعت للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيةقمة األولىال إجراءات متابعة واعتبار أن -

الدوحة  (العربية ودول أمريكا الجنوبية للدول قمة الثانيةال  الثقافي والتي تم تنفيذها جزئياً ، وأنللتعاون

ت األولوية لتوحيد آليات التعاون من أجل اإلسراع ي أعط حيثتمخض عنها مرحلة جديدة) 31/3/2009

 بتنفيذ األنشطة المتفق عليها،

  إلى حرية الفكر والتعبيرين الثقافات وبين من يمثلها، باإلضافةعلى حرية تدفق األفكار والتفاعل بً وتأكيدا -

 ، في المجتمعاتأن تزدهر ة الثقافيللمظاهروسائل تتيح كوالمعلومات والتنوع اإلعالمي 
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 هوية كل فئات  باإلضافة إلىوتأكيداً على أهمية االستخدام االيجابي للمعلومات بهدف حماية التنوع الفكري -
  كافة المجتمعات،إلىالمجتمع والتدفق المتساوي للمعلومات 

 :تم االتفاق على ما يلي

 أنفسهم وإلزام) المرفق األول لهذا البيان( من أجل التعاون الثقافي "خطة عمل ريو"مسودة ل  بارتياحالتلقي .1
 من يوليو 22 والرد على المعلومات المطلوبة حتى ، في الوثيقة الواردةباقتراح مشروعات للمجاالت الفعالة

 الكترونيبريد  (برازيليةال، وذلك من خالل التواصل مع وزارة العالقات الخارجية 2009
dsc@mre.gov.br( الدول العربية  من أجل السماح بصياغة وثيقة نهائية يتم الموافقة عليها بواسطة

قافة  لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والث35الـ العام أثناء المؤتمر  ودول أمريكا الجنوبية

 .23/10/2009-6خالل الفترة في باريس ،  سيتم عقده ذيوال) اليونسكو(

في تعزيز األنشطة الثقافية  القمة العربية األمريكية الجنوبيةتشجيع مشاركة الوسائل اإلعالمية ألعضاء  .2

 .مجتمعات المنطقتين لتقريبتبادل كوسائل وبرامج ال

االجتماع القادم  من أجل الحصول على موافقة مهامهاوكذلك  التعاون الثقافي، لجنة و تشكيلاقتراح هيكل  .3

المرفق الثاني ( لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  على المقترح

 ).هذا البيانل

 والمشروعات التي يتم األنشطة عن متابعة  مفصالًاً وتقديم تقريرإعدادالطلب من لجنة التعاون الثقافي  .4

 . العمل في خطة المتفق عليها األنشطة باإلضافة إلىولين ؤمسال االجتماع القادم لكبار علىفيذها تن

واألديان والشعوب  حوار بين الحضارات والثقافات إنشاءالتي تهدف إلى  على دعم المبادرات  مجدداًالتأكيد .5

نتداها العالمي الثالث في عقد ميسوالتي " تحالف الحضارات" لـ  األمم المتحدةمبادرةل وخاصةعامة، 

 قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تشجيع كل أعضاء .2010البرازيل في النصف األول من عام 
 .على المشاركة في هذا المنتدى

 في مدينة الذي سيعقدو ،"حوار الحضارات والتنوع الثقافي" منتدىل الجمهورية التونسية بتنظيمالترحيب  .6

 التحضيرات الخاصة باحتفالية وذلك في إطار 4/6/2009-2 من الفترة اللخوالقيروان  تونس

 .2009 لسنة "عاصمة للثقافة اإلسالمية:القيروان“

إبرازه من  يمكن والذي ، بالبرازيل المكتبة العربية األمريكية الجنوبيةأنجزتهدعم ما  التأكيد مجدداً على .7
على محتوى أدبي ومرئي ومسموع  متعدد اللغات يشتمل  اليكتروني موقعخالل إنشاء

(www.bibliaspa.com.br)، ترجمة و ، "ة أمريكي– والجنوب ةالعربيدراسات فكر ال" مجلة وانطالق

رحلة اإلمام البغدادي عن تحليلية دراسة : "ة الغريب لكل أمر عجيبسليم" ومنهاونشر كتب متعددة 

 "قصيرة  أخرىوقصص القاموس"و، )برتغاليةال ويةسباناألوعربية ال باللغات( دانيل فرح  باولولبروفيسورل
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أخرى هر وقصص ن الثالث للالهامش "، و )برتغاليةالعربية وال باللغات( دواسيس ماشادولكاتب البرازيلي ل
العربية  الدول ودعوة، )برتغاليةالعربية وال باللغات(روزا ميس رايمرللكاتب البرازيلي حواي ج "قصيرة

 .المستقبلية ها مبادرات لمساندة ودول أمريكا الجنوبية

 فيجويلي ايميليو ، مبادرة متحف "النيل واألمازون: قصة النهرين" التأكيد على دعم مشروع معرض إعادة  .8
في إضافة مساهمتهم السودان و، ، بيروجيانامصر ،، اإلكوادور، باهتمام كل من بوليفيا والترحيب ،البرازيل

 .المشروع  النيل واألمازون بالمشاركة في تنفيذوحث كل من دول حوضي نهري، مشروعلل

 في يونيو برازيليافي   لتعقدلتراث العالمياللجنة  34 الـ العادية للدورة ستضافةال البرازيل بدعوة الترحيب .9

 المنامة لتعقد فيجنة التراث العالمي ل ل35  الـالعاديةالدورة  دولة البحرين الستضافة وكذلك دعوة، 2010

 .2011في يونيو 

 في قانون فيدرالي صادرمن خالل  ،) مارس25( قومياً للمهاجر العربي ليوماً البرازيل ديدحبتالترحيب  .10

 يذومن لمواطنين ا بارتفاع عددلتراث العربي وزيادة الوعي سيساعد على االحتفال باوالذي  ، 5/8/2008

 .نهج مماثلاع  إتب على أمريكا الجنوبيةدول تشجيع ، و في البرازيلاألصول العربية

 األمريكية –عربية ال ةمكتبال استكمال وثائق تصميم مشروععن  حكومة الجزائر  إلعالنالمالحظة بارتياح .11

 . خالل وقت قريباإنشائه سيبدأ والتي  في الجزائرجنوبيةال

 ةالجنوبي أمريكا  الدراسات والبحوث حوللمرحلة المتقدمة التي وصل إليها معهدلرتياح عن االاإلعراب  .12

 .الموافقة على وثائق تصميم المشروعباإلضافة إلى المغرب ب بطنجة 2م20000 مساحة سيقام علىوالتي 

و مقترح  دي جانيرو  في ريوالتراث اإلقليميإدارة تدريب  مركز إلنشاء البرازيل  كل منالترحيب بمقترح .13

كز من الدرجة الثانية اكمر المنامةفي والذي سيقام المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي إلنشاء  البحرين

من قبل الهيئة التنفيذية لمنظمة  المركزين علىلموافقة ا والمالحظة بارتياح منظمة اليونسكو، رعاية تحت
 .2009 في إبريل 181 في اجتماعها الـ اليونسكو

 من الهيئةب طلال و، لمدينة القدسوحدة التراث الثقافي والتاريخي والديني احترام أهمية على التأكيد .14

  المسيحية واإلسالميةالمواقعو متابعة الظروف المحيطة بالمسجد األقصى اليونسكو لمنظمةالتنفيذية 

 .المجتمع الدولي والمساعدة الفنية التي يقدمها مركز التراث العالمي بدعم من ،األخرى أيضاً

 دمرتة التحتية الثقافية التي عمار البنيإ الكامل لجهود إعادة ودعمهم مع شعب العراق تضامنهمإظهار  .15
 .2003حرب ل نتيجة

لالشتراك ، في هذا الشأن الدولية اتواالتفاقيقرارات األمم المتحدة بما يتوافق مع ، المجتمع الدوليدعوة  .16

 بطرق غير مشروعة إلى خارج في المجهودات الهادفة الستعادة اآلثار والمحتويات الثقافية التي أخذت

 .البالد



  

  

 
4 

 لعقد أنشطة ثقافية التزاماتهاوتعزيز ، 2009دينة القدس عاصمة ثقافية للعالم العربي لعام مدعم إعالن  .17
 .لهذا اإلعالننية والتاريخية واإلنسانية فالجوانب اللتلقي الضوء على 

 الثقافة وزيرترشيح السيد فاروق حسني ل والبرازيل وتشيلي جامعة الدول العربية الترحيب بدعم وتأييد .18

 في 35  الـ المؤتمر العامستجرى أثناءصب مدير عام منظمة اليونسكو في االنتخابات التي المصري لمن
العربية من دول أعضاء القمة العربية  طلب جامعة الدول واألخذ بعين االعتبار، 2009أكتوبر /سبتمبر

 . روح التعاون بين اإلقليمين نفس النهج في ظلبإتباع األمريكية الجنوبية

الدول أعضاء الـقمة الثانية  اللغات البرتغالية واألسبانية واللغة العربية في كل من نشرهمية التأكيد على أ .19

 والترحيب باقتراح جمهوريةالدولية ذات الصلة، المنظمات للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وكذلك 

ية كلغة أجنبية بغة العرالسودان بالمشاركة مع دول أمريكا لجنوبية في تقديم الخبرة في مجال تعليم الل
  .وتدريب المعلمين في هذا المجال

الحكومية في انتخابات اللجنة  امإعادة ترشيح ممثليهقرارات كل من تونس والبرازيل بشأن ب علماًاألخذ  .20

، علماً بأنه سيتم إجراء االنتخابات خالل ة الثقافيالمظاهرلليونسكو المعنية باتفاقية حماية وتعزيز تنوع 

 .18/6/2009-15 القادمة لمؤتمر األطراف المزمع عقده في باريس خالل الفترة الجلسة

 الستضافةى جانيرو دالبرازيل لدعم ترشيح مدينة ريو بالترحيب بالطلب المقدم من قبل وزارة الثقافة  .21
 .2013المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف في عام 

الموروثات الثقافية وتطبيق القوانين الدولية والوطنية لردها  بمنع تهريب اآلثار ودولهم اإلعراب عن التزام .22

  . غير قانوني إليها بشكل الدول التي تم التهريب من أيلدولها األصلية من

 في عام ASPA المملكة األردنية الهاشمية الستضافة االجتماع الثالث لوزراء ثقافة بمقترحالترحيب  .23

2011. 

الجتماع الثاني لهذا ا للتنظيم الناجح التشكيليزيل والمتحف الوطني للفن اإلعراب عن التقدير لحكومة البرا .24

 .في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ثقافة اللوزراء 

  .21/5/2009تم تبنيه في ريو دى جانيرو في 

 
  البرازيل

  المنسق اإلقليمي
  دول أمريكا الجنوبية

  جامعة الدول العربية

  المنسق اإلقليمي
  ةبيالدول العر

  


