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 السكرتارية العامة لدول أمريكا الالتينية
 

 رسالة ثقافية ألمريكا الالتينية
 

  أوروجواي- مونتيبيديو-قمة أمريكا الالتينية الخامسة عشر لرؤساء الدول والحكومات
 2006 نوفمبر 4-5
 
 

 ديباجة
 

 أمريكا الالتينيةروؤساء دول وحكومات بلدان 
 

 واداالخارااألولى ، التي انعقدت في أمريكا الالتينية قمة يها في اعالن لمبادئ المنصوص علآخذين في االعتبار ا
تنبع  لثقافة تي تشترك في الجذور والتراث الغنيتجمع شامل من البلدان البأننا نمثل "، و مقتنعين 1999بالمكسيك عام 

ا الثقافي المشترك فقط، بل أيضا تراثنيدعمها ال نيتنا للتقارب "، وآذلك أن "من اجمالي بلدان ودماء وديانات متنوعة
 ."ا والتمثيل بشكل جماعيثراء أصولن

 
 مجال البيئة بنية تعزيزها وتوسيع نطاق التبادل مؤآدين من جديد على أهمية االساليب المتبعة واالعمال التي تناولت
أن الثقافة وبالتحديد، بشأن المبادئ  بش)اليونسكو(الثقافي، والتي قامت بها منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 

" معاهدة حماية تنوع التعبيرات الثقافية ودعمها" وآذلك في )2001" (اعالن التنوع الثقافي"المنصوص عليها في 
، وباألخص في بنوده أرقام 33 وهذا أثناء المؤتمرالعام لليونسكو رقم )2005(والتي نالت استحسانا في مدينة باريس 

 . 14 و13 و12
 

لدور خصوصا االتي تقوم بها المنظمات الدولة وأليات التعاون األقليمي ومعترفين ومقدرين برامج التنمية الثقافية 
 منظمة لتنمية ، بصفتها) OEI( من أجل التعليم والعلوم والثقافة أمريكا الالتينيةدول الهام الذي تقوم به منظمة 

 بهدف (SEGIB)ألمريكا الالتينيةدأت في القيام بها السكرتارية العامة التعاون الثقافي، مثلما حدث مع المهام التي ب
 .تعزيز التعاون بين دول أمريكا الالتينية

 
 هذا االطار يسمح  وأنلثقافة وادارتها بشكل أفضل استقرار وتنمية ااألنظمة الديمقراطية، يوجدمقتنعين بأنه في 

 .ي الثقافة وخاصة مشارآة مبدعيها وناقليها ومستقبليهاامة للبلدان فلتبتكوين حر آلليات تعبير، آما يضمن المشارآة ا
 

القرار والحماية لحقوق االنسان، مقتنعين بالمثل بأنه يجب ممارسة الثقافة وتنميتها في اطار يتمتع بالحرية والعدالة وا
 .وأن ممارسة الظواهر الثقافية واالستمتاع بها يجب أن تعتبر حقوقا أساسية

 
 

 بعدا للمواطنة، يعد عنصرا أساسيا للترابط واالندماج االجتماعي، ارسة الثقافة، والتي تعدمفي االعتبار أن مآخذين 
الثقة واحترام الذات وهذا ال يقف عند حد األفراد فقط، بل يمتد الى المجتمعات  آما يعمل في نفس الوقت على بناء

 .والبلدان التي ينتمون اليها
 
 

تتطورهذه العملية في سياق من أليات مسيطرة وأخرى أن نبثق من قلق عميق وعدم تناسق و تولمةواعين بأن الع
 في ثقافات بلدان أمريكا نفعيةتحارب السيطرة، يولد التحديات والمخاطر ويعمقها على حد السواء، آتأثيرات متبادلة و

 .  الالتينية
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 في العالم، وهذا بنية العمل على تكوين ثقافة سالم، دة في البلدان والثقافات األخرىمعربين عن مشارآتنا المحد
 .تتمرآز في التبادل والحوار بين الثقافات والتعاون في سبيل تحقيق تعايش أفضل على الصعيدين األقليمي والعالمي

 
 قيما مؤآدين من جديد على أن التنوع الثقافي هو شرط هام للوجود االنساني، وأن التعبير عن هذا التنوع يشكل عامال

االستمتاع بهذا التنوع وتقبله وممارسته ونشره بشكل دائم  وأنه يجب على األشخاص لتقدم ورخاء البشرية بصفة عامة
 . للعمل على ثراء مجتمعاتنا

 
مقررين بأن التنوع الثقافي يظهر من خالل آيانات منظمة في أقاليم وعوالم رمزية وآذلك عبر آيانات ال تفصل عن 

 . وسائل التي نشأت بها رفاهيتها وأعمالها، آما هو الحال في سياقاتها الطبيعيةثرائها وعن ال
 

قية لالعتراف بالثقافات التقليدية امكررين مبدأ مساواة الكرامة لكل الثقافات و الحاجة التخاذ االجراءات الو
 .، هذا باالضافة الى الدفاع عنها وتعزيزها وحمايتهاوالمجموعات التي تعد أقلية

 
 .عترفين بالحق الذي تملكه المجتمعات المحلية والسكان األصليين من حيث فوائد استخدام معرفتهم وتقنياتهم التقليديةم
 

مؤآدين من جديد على أن أمريكا الالتينية تتجلى آنظام آبير حيث تظهر عناصر فريدة واستثنائية وآذلك أن أمريكا 
 .ع وبالتالي فانه ال غنى عن دعمه وحمايتهالالتينية هي مالكة لتراث ثقافي مشترك ومتنو

 
معترفين بأن ثقافة أمريكا الالتينية هي ثقافة متنوعة وشاملة ومنتشرة عالميا وآذلك تمثل تعبيرا واحدا للبلدان، آما 

 .الته وهذا ناتج تعدد مساهمات التبادل بين الثقافاتوأنها مزودة بثراء ثقافي ضخم ومن أهم تجلياته اللغات وتح
 

 . مؤمنين بأن آرامة بلدان السكان األصليين تعني استعاده لغاتهم وحمايتها آعامل لتعزيز هوياتهم
 

الفتين األنظار الى القيمة االستراتيجية التي تتمتع بها الثقافة في األقتصاد ومساهمتها األساسية في التنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية وآذلك التنمية المستدامة في المنطقة

 
تنبع من البعد الثقافية تحمل في طياتها قيما ومحتويات رمزية  مؤمنين بأن آل من األنشطة والمنافع والخدمات

 .االقتصادي حصريا وتتجاوزه
 

المكافأة العادلة للمبدعين، هذا مع متقبلين أهمية االبداع الفكري والحاجة الى تحقيق التوازن بين حق االعتراف و
 . مستوى عالميضمان اتاحة الثقافة على

 
 ويتعزز من خالل التفاعل الحر والتبادل في مناخ من المساواة بين جميع الثقافات ينمو بأن التنوع الثقافي معترفين

 .وباألحرى من خالل التعاون الدولي
 

نية   والهجرات واألليات المدمقرين بحضور ثقافات ناشئة نابعة من ظواهر اقتصادية واجتماعية مثل التشرد الداخلي
 . أحداث وجماليات وتدعم حوار التبادل الثقافي تدفقتحث على وتطور التكنولوجيا، حيث أنها ثقافات 

 
 مجال الثقافة اللالتينية، والذي يثريه تراث من الخبرات والتعاون بين دول أمريكا عازمين على المشارآة في تعزيز

 .الالتينية
 

هذا  السياسية الثقافية بأمريكا الالتينية، جتماعات وزراء الثقافة ومسؤليآخذين في االعتبار االعالنات الصادرة عن ا
بتعزيز التنوع الثقافي وحمايته "و ما يتصل  2004الضافة الى ما تقرر في اعالن سان خوسيه بكوستا ريكا عام اب

قافي بين بلدان أمريكا الثأليات جديدة  للتعاون " ويتم البحث عن "حيث أنه يعد أساس مجتمع دول أمريكا الالتينية
اعالن " معتبرين ".أليات جديدة تقوم بتقوية هوياتنا وثراء تنوعنا الثقافي وآذلك تعزز الحوار بين الثقافات" الالتينية،

 بأن حيث يوجد اقتراح مقدم لرؤساء الدول والحكومات لقمة أمريكا الالتينية الخامسة عشر" 2005قرطبة لعام 
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آذلك " افية المشترآة بين بالدناالمساحة الثق" مشروع خطاب ثقافي ألمريكا الالتينية يقوي يحرزوا تقدما  في اعداد
اعالن سالمانكا لعام "، ومعتبرين أيضا ما اتفق عليه في "أمريكا الالتينية أداة مبتكرة للتعاون بين دول "س ؤسي

نية وتحقيق  في دعم مساحة أمريكا الالتيساهمافية بين دول أمريكا الالتينية ت ثقرسالةاعداد " والذي قرر "2005
 ." والتغلب على الفقر، وهذا من وجهة نظر تنوع تعبيراتنا الثقافيةالتكامل التام لالنسان

 
 

 :يعلنون
 
 األهداف -1
 

 وآذلك للتغلب على الفقر ة آأساس ال غنى عنه للتنمية المتكاملة لالنسانأآيد على القيمة المحورية للثقافالت •
 .ةمساواوعدم ال

تعدد ل  مساحة هواعتبار أن تعزيز التنوع الثقافي وحمايته يعد أصل وأساس ثقافة أمريكا الالتينية وآذلك •
 . الهويات واللغات والتقاليد

 محيط مستقل وفريد من نوعه له أساس يتمتع العمل على دعم المساحة الثقافية ألمريكا الالتينية بصفتها •
 .بالتضامن

 .ساحة الثقافية ألمريكا الالتينيةخدمات الثقافية الموجودة في المتسهيل تبادل األموال وال •
، وهذا  مع مناطق أخرى في العالمتحفيز روابط من التضامن والتعاون في المساحة الثقافية ألمريكا الالتينية •

 .على سبيل المثال آتشجيع الحوار بين الثقافات بين جميع البلدان
والطبيعي الملموس والغير ملموس في أمريكا الالتينية عبر التعاون بين تشجيع حماية ونشر التراث الثقافي  •

 . الدول
 
 المبادئ -2
 

 الحقوق الثقافية وحمايتهاقرار مبدأ ا
تتطور مزاولة . ة المتبادليةوعدم التجزئية واالعتمادمبادئ الدولية لوفقا لأساسية يجب اعتبار الحقوق الثقافية حقوقا 

المجموعات وميع األفراد  لج تلك الحقوقلمتكامل لحقوق االنسان، بحيث تسمح وتسهل مزاولة في االطار اهذه الحقوق
ان هذه الحقوق هي أساس المدنية .  والمشارآة فيها واالستمتاع بهااتهم االبداعية، مثل الوصول الى الثقافةتحقيق قدر

 . مجتمعالفي سياق للعمل في مجال الثقافة التامة وتعطي االفراد دورا أساسيا 
 

 مبدأ المشارآة
يجب أن . تعد المشارآة المدنية أمرا جوهريا لتنمية الثقافات في األوساط القومية وفي المساحة الثقافية ألمريكا الالتينية

 . اطارات اسمية ومؤسسية تعمل على تسهيل هذه المشارآة في جميع مظاهرهاوجد ت
 

 مبدأ التضامن والتعاون
 تكوين مجتمعات أآثر عدال ومساواة في مجتمع أمريكي التيني به حاالت ريكا الالتينيةيعزز التضامن بين دول أم

 قناة تتمتع بامتيازاتعلى التضامن، يعد ان التعاون األفقي، القائم على االحترام والعمل . قليلة من عدم التناسق
 .للمساحة الثقافية ألمريكا الالتينية

 
 االنفتاح واالنصافمبدأ 

 تحت رعاية ، هذا مع تحقيق العدل واالنصاف لى تسهيل التعاون للتدوير والتبادالت  بخصوص الثقافةيجب العمل ع
 .المساحة الثقافية ألمريكا الالتينية
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 التنوعمبدأ 

، من الضروري األخذ في االعتبار البعد الثقافي الذي قد يشجع التنوع والتضامن في من بين اجمالي االجراءات العامة
 .ة الثقافية ألمريكا الالتينيةالمساح

 
 التكاملمبدأ 

 بين المجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي، مع األخذ في ألحداث الثقافية التكامل الموجوديجب أن تعكس البرامج وا
 .التينيةية ألمريكا الاالعتبار الحاجة الى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماع

 
 والخدمات الثقافية والممتلكات األموالمبدأ تحديد األنشطة و

تعد األنشطة واألموال الثقافية حامالت لقيم ومضمونات تتسم بالرمزية وهي تنبع من البعد االقتصادي على وجه 
 .الخصوص وتتجاوزه

 
 مبدأ المشارآة في التنمية المستدامة والترابط والتضامن االجتماعي

 يمكن أن تحدث ية والمستدامة وآذلك الترابط والتضامن االجتماعيان آل من عمليات التنمية االقتصادية واالجتماع
 .صحبها السياسات العامة التي تأخذ في االعتبار بشكل آامل البعد الثقافي وآذلك تحترم التنوعت تفقط اذا آان

 
 مبدأ مسؤلية الدول في تصميم السياسات الثقافية وتطبيقها

 في ان الدول لديها قدرة ومسؤلية  تكوين وتطبيق سياسات لحماية وتعزيز التنوع وآذلك سياسات التراث الثقافي
 .تطبيق السيادة القومية

 
 
 مجاالت التطبيق -3
 

 الثقافة وحقوق االنسان
شى آل من تصميم عترف بأهمية دعم دور الثقافة في تعزيز حقوق االنسان ومساندتها، آما تظهر الحاجة الى أن يتماي

 . مع متابعة حقوق االنسان واحترامها المطلق وآذلك فعاليتهاوادارة السياسات الثقافية
 . وضمان تطبيق المدنية التامةبمالئمة اتباع أفعال حازمة لتعويض عدم التناسقيعترف آما 

 
 الثقافات التقليدية واألصلية للمنحدرين من أصول أفريقية والسكان المهاجرين

لثقافات التقليدية واألصلية للمنحدرين من أصول أفريقية والسكان المهاجرين تشكل في مظاهرها المختلفة جزءا له ان ا
 .تراثا أساسيا للبشريةصلة بالثقافة والتنوع الثقافي بأمريكا الالتينية، آما تشكل تلك الثقافات 

 
 :هذا ينبغي القيام بالتاليولتحقيق 
 .اذه الثقافات وآذلك ضمان حماية نقلها وصيانتهوسائل تشجيع تنمية هاتباع  •
 وابتكاراتها وايضا منع تعزيز العناصر الفنية التقليدية لهذه الثقافات ومعرفة قيمها وتقنياتها واستخداماتها •

 .وجد بهالذي يلحق الضرر بالمجتمعات التي ت الغير مشروع واامتالآها
 .ها وابتكاراتها وممارساتهاارفمعقرارات بشأن  الثقافية وحق اتخاذ البأصول الظواهراالعتراف  •
مكافأة والتوزيع العادل لفوائد استخدام هذه المعارف ضمان الشروط المالئمة لسريان مبدأ مساواة  •

 .واالبتكارات والممارسات
اقرار قيمة وتنوع التراث الثقافي للسكان األصليين والسكان المنحدرين من أصول أفريقية والسكان  •

 .ن، هذا مع تسهيل مشارآتهم التامة على جميع مستويات الحياة المدنيةالمهاجري
 . بثراء العمل على تشجيع السكان المهاجرين على المشارآة في عملية التبادل الثقافي في بالدنااالعتراف •
ية والتفرقة العنصرية والخوف من االجانب واالشكال المرتبطة بعدم وجود العرقالصرار على باالسماح  •

 . والتأآيد على ضرورة محاربتها جميعاتسامح في مجتمعاتناال
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 دبيألاالبداع الفني وا
عد آل من األدب والفنون أعلى درجة من التعبير عن هويات أمريكا الالتينية وعن ثراء تنوعنا الثقافي، آما تمثل ت

آما .  واالعتراف بهالتراثيات ولغنى د منبع للحواس والهوان االبداع الفني يع. امكانية آبيرة للتعبير يجب أن تحترم
 والفني واالستفادة يعد االبداع جيال من المعرفة والتحويل في مجتمعاتنا، ولهذا فانه من المهم تشجيع االنتاج األدبي

 .اتاحة التعليم الفني على المسستوى الدولي، ومن المهم أيضا تشجيع  للمدنية جمعاءمنهما
 

 صناعات ثقافية وابداعية
الصناعات الثقافية واالبداعية أدوات أساسية في تشكيل الثقافة ونشرها وآذلك في التعبير عن الهويات وتأآيدها تعد 

 .وأيضا في تكوين جيال من الثراء والتزايد
 التي تولد تلك الصناعات وآذلك ضمان تبادال اآثر توازنا آثر ديمقراطية لألموال والخدماتأجل ضمان اتاحة أمن 
 :، هناك نزوع الىمحتويات المعبرة عن التنوع في مساحة أمريكا الالتينيةا للنتشارو

 في مساحة أمريكا  لتوزيع األنشطة واألموال والممتلكات الثقافيةاج ونشر محتويات ثقافية وآياناتدعم انت •
 .الالتينية

 الخارج، مع تقديم  الثقافية في مساحة أمريكا الالتينية وفيعاون تعززتوزيع أمواله وخدماتهتوضع أليات  •
 .رعاية خاصة لقطاع فن التصوير السينمائي والقطاع السمعي البصري في الموسيقى والكتب

لألموال الثقافية في المنطقة، هذا مع النية الحازمة لتقديم دعم بأقصى تنظيم أليات تؤهل بكفاءة االنتقال الحر  •
 .متدفق لنماذج ومعارض ال تجارية خالل تبادل درجة للتعاون والثراء الثقافي المتبادل لبالدنا وهذا من

تأييد حوافز وطرق تعاون لتحويل التكنولوجيا والمعرفة اللذان يساهمان في تقوية تلك الصناعات في تلك  •
 .البالد حيث يسجل قدر ضئيل من التقدم

اعية وآذلك االحصائيات وتبادلها والدراسات حول الصناعات الثقافية واالبدطويربين آال من تتوفيق ال •
 .مجاالت االقتصاد والثقافة

قافية في مساحة أمريكا تسهيل اتفاقيات لالنتاج المشترك والتوزيع المشترك لالنشطة واألموال والخدمات الث •
   . ذات ثقافات صناعية وابداعية ناشئةالالتينية وتدبير اتاحة مفضلة للدول 

 
 حقوق المؤلف

حقوق  ضمان تساوي بر عنها من خالل األعمال الثقافية والعلمية والتربوية معسيتم تحفيز وحماية االبداعات التي يع
 مصادر لتطور ورخاء  على نطاق عالمي حيث أنها تعدالمبدعين وضمان اتاحة المعلومات والمعرفة والثقافة

 .األوطان
ة واالتاحة الضخمة  سيتم دعم بدائل الظهار ضمان حقوق المؤلف والتحديات التي تقدمها التكنولوجيات الجديد

 . للوصول الى أشكال جديدة من االبداع وآذلك نشر األموال والممتلكات الخدمات الثقافية
 

 التراث الثقافي
ثورة هذا التراث مثل تكررة من الوجود في العالم، آما ييمثل التراث الثقافي خبرة طويلة ألساليب أصلية وغير م

 .لمرجع األساسي لهويتهمجتمعات أمريكا الالتينية ولهذا تشكل ا
 

ينضم التراث الثقافي ألمريكا الالتينية الى آال من التراث المادي والغير مادي، حيث يجب أن يكونوا في موضع ال 
 .يتلقون احتراما خاصا وحماية آما يجب أن يمكن التخلي عنه 

 
ين والسكان المنحدرين من أفريقيا تعد ان الظواهر الثقافية واللغوية للمجتمعات التقليدية ومجتمعات السكان األصلي

 . جزءا من التراث الثقافي ألمريكا الالتينية ويعترف بحقوقهم
 

ان عملية حماية التراث الثقافي من خالل االعتراف به ونقله والترويج له والعمل على القيام بواجباته على أتم وجه من 
مة المجتمع باجماله آما تعد عملية جوهرية بالنسبة لسلطة خالل وسائل مالئمة المسئولية هي عملية تحتاج الى مساه

 . العامة
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الستغالل يتم دعم التعاون لتفادي ا. مدنيينان التخصيص االجتماعي للتراث يضمن آال من حمايته واستمتاع ال
ة غير مشروعة، والتجارة الغير مشروعة لألموال والممتلكات الثقافية وآذلك استعادة األموال التي تم تصديرها بطريق

 .وهذا بهدف االعتراف بتراث أمريكا الالتينية وحمايته
 

 الثقافة والتعليم
 :من الضروري للعالقة الممتدة بين الثقافة والتعليم تحقيق التالي

 .التربوية تقوية معرفة التنوع الثقافي بأمريكا الالتينية وتقييمه في األنظمة •
  موجهه لتقدير االبداع وتدريب جمهور ثقافي له القدرة على توفيق ادراج خطوط مقسمة وفقا للموضوعات •

 االنتقاد في نسيج الخطط والبرامج التربوية
وياتها الخاصة العمل على ادراج محتويات من الثقافة وتاريخ أمريكا الالتينية مع اعادة التأآيد على محت •

 .والمحددة لهويتها وتشجيع منظور اقليمي للتعليم
طط والبرامج التعليمية مع ما يتفق معها من لغات وقيم ومعارف، وهذا مع وجود تخصيص اندماج الخ •

 .االقرار االجتماعي والثقافي والمعياري
العمل على ضمان حق جميع السكان في محو األمية والتعليم األساسي وآذلك تشجيع حصيلة القراءة واتاحة  •

 . يج الثقافيالوصول الى الكتب والمكتبات العامة بصفتها مراآز الترو
 

 الثقافة والبيئة
 :توجد عالقة وثيقة بين الثقافة والطبيعة والبيئة ولتقوية هذه العالقة من الضروري توفر األتي

 .الستدامةاتحفيز ثقافة  •
 .تنسيق وسائل لحماية وتقييم التراث البيئي والتراث الثقافي •
 . جزء ال يتجزأ من التراث الثقافينشر تقييم البيئة بصفتها •

 
 الثقافة والعلوم والتكنولوجيا

بؤرة تضامنية بهدف الصالح والتكنولوجيا في المنطقة، في تؤآد التنمية الثقافية في أمريكا الالتينية على تقوية العلوم 
 .العام

 :ولتحقيق هذا الهدف ينبغي اآلتي
 لتشجيع ونشر األبحاث في دعم وتقوية السياسات القومية واألقليمية وآذلك التعاون بين دول أمريكا الالتينية •

 .مجال العلوم والتكنولوجيا
 . جميع القطاعات السكانيةفيتسهيل اتاحة االبتكارات التكنولوجية وابداعاتها وفوائدها  •
موال والخدمات صا لالبداع واالنتاج والترويج لألتأييد تطور استخدام التكنولوجيا الحديثة بصفتها فر •

 . التبادل الثقافي بين الدوليكيل جمهور جديد وفالثقافية، وآذلك مساهمتها في تش
 

 الثقافة واالتصال
 :تعد وسائل االعالم مجاالت لالبداع وقنوات هامة لنشر التنوع الثقافي وتشجيعه وعلى هذا النحو يجب القيام بما يلي

 .دعم اتاحة التكنولوجيا ووسائل االعالم الى جميع المجتمعات والمجموعات االجتماعية •
 انشاء وسائل اعالم في محيط أمريكا الالتينية للتعبير عن المظاهر الثقافية المختلفة في المنطقة وفي تفضيل •

 .العالم
 . الخدمات الثقافية العامة التي تتماشى مع وسائل االعالمدوراظهار قيمة  •
ة وتثري حضور تشجيع تنمية وسائل االعالم المدنية واالجتماعية التي تدعم الحوار بين المجتمعات المحلي •

 . التنوع في النطاق العام
 

 االقتصاد التضامنيالثقافة و
يجب العمل على الحث على أعمال تدعم االبداع واالنتاج وتدوير األموال والخدمات الثقافية التي تدخل في نطاق 

عادها، مولدة شروطا آما يجب على السياسات الثقافية العامة أن تعترف بهذه االبداعات بجميع اب. االقتصاد التضامني
ألمريكا المساحة الثقافية تعمل على تنميتها وتشجع تقيمها واقرارها على المستوى القومي وآذلك على مستوى 

 .  في عالقته مع مناطق أخرى في العالم، وأيضاالالتينية
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 الثقافة والسياحة
عتبار تزايد األهداف والمصالح الثقافية في العالقة بين الثقافة والسياحة تتضمن أعماال جديدة، هذا مع األخذ في اال

ان هذه العالقة تولد تحديات ومخاطر تتطلب حماية التراث وآذلك تنتج فرصا يجب االستفادة منها . الخدمات السياحية
 :ولهذا
ليدية والحرص عليها بطريقة تحفظ ال يتسم باالحترام للتعبيرات التقيجب أن تلقى األنشطة السياحية تعام •

 .اأصالته
يجب أن تساهم منافع األنشطة السياحية في استدامة التعبيرات الثقافية من حيث الجوانب الملموسة والغير  •

 .ملموسة
 
 
 تينيةال ألمريكا الة الثقافياحةمس -4
 

ان . المظاهريالحظ فيها العمق التاريخي وتعدد األصول وتنوع ، تعد أمريكا الالتينية مساحة ديناميكية ومتفردة
يحمل في طياته أصواتا تتحاور مع ثقافات ن في المساحة الثقافية ألمريكا الالتينية  التي تقربتعدد األصول التضام
انه من الضروري تقوية الهياآل االقليمية للتعاون بهدف تكوين ظروفا أفضل ألدماج أمريكا الالتينية في . أخرى

بصفتهم خطوطا أساسية في تكوين ألفكار والقيم المخصصة في هذا االطار،سيتم تشجيع التاآيدات وا. الساحة العالمية
 . الرسالة الثقافيةفي هذه المساحة الثقافية ألمريكا الالتينية 

 


