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 مقدمة -أوال

االتحاد األفريقي، الثقافة على رأس خلفها بعد ذلك ومنذ البداية، وضعت منظمة الوحدة األفريقية،  .1

جدول أعمالها، كما هو مبين في المادة الثانية )أ( من ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، التي تؤكد 

 ون التربوي والثقافي.في مجال التعاءمة سياساتها التزام الدول األعضاء بتنسيق وموا

للتنمية  كأدواتالفنون والثقافة والتراث  تضطلع بهاعترف االتحاد األفريقي بالدور الذي يمكن أن  .2

وجهان لعملة  هماوالثقافة  أن الفنوناالجتماعية واالقتصادية وتكامل القارة األفريقية. بمعنى 

لمجتمع، في حين أن لقع الثقافي لذي يعكس الواني والجماعي اواحدة. يشكل األول اإلنتاج الف

رأس المال االجتماعي والتراثي.  إليه لتكوينيستند  األخير يمثل المجتمع ويشكل األساس الذي

الرغم من أنه يمكن اعتبار  على- البلدانتشكل الفنون والثقافة معًا جزًءا ال يتجزأ من تراث و

 .راثللتمستودعاً وقوة محركة  الثقافة بدورها 

ون والثقافة في التنمية وتبسيط وتعزيز مساهمة الفنتنظيم ، استدعت الرغبة في عالوة على ذلك .3

خطط عمل قارية للصناعات واعتماد فريقيا صياغة أاالجتماعي واالقتصادي في  والتكامل

( وخطة عمل االتحاد 1992عات الثقافية )خطة عمل داكار للصناتعتبر و. الثقافية واإلبداعية

 .، مثاال على ذلك(2008فريقي للصناعات الثقافية واإلبداعية )األ

عام الفنون والثقافة والتراث في وقت ال تزال فيه الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  يأتي .4

ة واقتصادية باهظة تكاليف بشرية ومالي 19كوفيد  فرض جائحةتو .19كوفيد  آثار جائحة تواجه

األولويات االجتماعية واالقتصادية  النظر فيعادة ا فرصة إلاألزمة أيضً  تتيحعلى أفريقيا. 

، والمساهمة في بناء قطاعات صحية واجتماعية أقوى ا في ذلك دور العاملين الثقافيينللقارة، بم

اعي وعصر النهضة االجتمالمساواة واالندماج والتماسك  نحوالصمود قدرة على وأكثر 

عليه بسببك وأنت ما أنت عليه  أناا م"أنا وبونتو ، كما هو مستوحى من فلسفة أاألفريقية

 ".بسببي

االقتصادية بشكل والمجتمعات وفي التنمية االجتماعية تكامل المساهمة الكبيرة للثقافة في كانت  .5

 ،بشكل خاصاالجتماعي عام وفي التخفيف من حدة الفقر من خالل خلق فرص العمل واالندماج 

لم يدرج االتحاد األفريقي الثقافة  ،رأخذ كل هذا في االعتباواضحة بال شك مرارا وتكرارا. مع 

 2063 أجندةو 2000-1980وس جخطة عمل ال للتنمية، مثلالرئيسية  الخططفي جميع  فحسب

، بما في ذلك الثقافةاعتمد االتحاد األفريقي العديد من الصكوك المتعلقة ببل  ،األفريقي لالتحاد

( والنظام األساسي 2006الثقافية األفريقية )وميثاق النهضة  (1978ألفريقيا ) الميثاق الثقافي

( والقانون النموذجي لالتحاد األفريقي 2019األفريقية ) ئيةللجنة السمعية والبصرية والسينما

 .(2018) حماية الممتلكات الثقافية والتراثل

 فياتالخل  -ثانيا

األفريقية، مات منظمة الوحدة ول وحكورؤساء دقمة العادية ل الدورة بالنظر إلى ما سبق، اعتمدت .6

، الميثاق الثقافي ألفريقيا، 1976عقدت في عاصمة موريشيوس، بورت لويس، في عام  التي

ضرورة تبسيط ومواءمة السياسات الثقافية عبر القارة بما يتماشى مع بواسترشد  استلهمالذي 

 .عبر القارة وخارجهاسائدة الالديناميات االجتماعية والثقافية 

إضافة إلى التفكير العميق في الوضع االجتماعي واالقتصادي ألفريقيا، اعتمدت منظمة الوحدة  .7

، التي دعت إلى تعبئة الموارد 2000-1980وس ألفريقيا جخطة عمل ال 1980األفريقية في عام 

التي همية األنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا. وبالنظر إلى الداخلية من أجل التعجيل بالت

من خالل رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية،  التزمالثقافة في تنمية القارة،  تكتسيها

وجماعًي، نيابة عن  فرديً نحو  على، 2000-1980وس ألفريقيا جاعتماد خطة عمل ال
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القيم االجتماعية والثقافية  كاف   السياسات بشكل إعداد سيعك ضمان أنب"، وشعوبهمحكوماتهم 
  ".ةيقيا من أجل تعزيز هويتنا الثقافيألفر

ديسمبر  14و 13كينيا، يوميعقد في نيروبي، المن يينقيأقر المؤتمر األول لوزراء الثقافة األفر .8

 ةالسادس ةالعادي دورةاله بعد ذلك تمشروع ميثاق النهضة الثقافية األفريقية، الذي اعتمد 2005

في العاصمة السودانية، الخرطوم، في عام  ،التحاد األفريقيا حكوماترؤساء دول و مؤتمرل

كانت   هاوتجدر اإلشارة إلى أن   .مخصًصا للثقافة والتعليم واللغات اي كان موضوعهت، ال2006

 .1963مايو  25لقارية في القمة األولى المكرسة للثقافة منذ أن أنشأ اآلباء المؤسسون الهيئة ا

على ميثاق النهضة الثقافية األفريقي تحاد في اال اعضوً دولة ( 14) ةعشر أربع حاليا تدقاص .9

مراجعة الميثاق الثقافي ألفريقيا. لذلك، عقب  ،( دولة33ثالث وثالثون ) عليه ووقعت األفريقية

األفريقي بهدف  االتحاد من الضروري، إنشاء آليات لتعزيز الدعوة داخل الدول األعضاء فيف

المنطلق، تم لثقافية األفريقية وتنفيذه. ومن هذا التوقيع والتصديق على ميثاق النهضة ابالتعجيل 

التحاد األفريقي للفنون ا مناصرتعيين فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، 

االتحاد رؤساء دول وحكومات  تمرمؤلين ثالثانية والثال الدورةخالل وذلك والثقافة والتراث 

 .2019في فبراير األفريقي 

المشار إليها  قمة الخرطوم خالل اعتمادهاقررات الهامة التي تم ملى الك، وبالنظر إعالوة على ذل .10

الرئيسية للتنمية السياسية  األدواتحد أالثقافة ك دورإبراز  على لتي كان لها تأثير، واسابقا

 وألهمت الحقًا اإلجراءات التي أفادتأيضا  نهافإأفريقيا،  فيتكامل الة واالقتصاديوواالجتماعية 

وكان أهمها ما  ،الجمعية العامةها إليها توفقا للوالية التي أوكلمفوضية االتحاد األفريقي  اتخذتها

 :(EX.CL/223 (VIII)يلي )الوثيقة 

   .يينقيء الثقافة األفروزرالالتحاد األفريقي المؤتمر  قرر بشأن تقرير الدورة األولىالم (1

 .اتماد خطة العمل اللغوية ألفريقيقرر بشأن اعالم (2

 .EX.CL/223(VIII)اللغات األفريقية الوثيقة  عام 2006 عامإعالن  بشأنقرر الم (3

دها من لصناعات الثقافية من أجل تنمية أفريقيا كما اعتما تعزيز حول خطة عمل نيروبي (4

 .حيث المبدأ وزراء الثقافة

 .ةاألفريقي والتكامل والنهضةالثقافة حول  يروبيإعالن ن (5

الخاص بإنشاء  والمقترحفريقيا أالتراث العالمي في  وضعول فريقي حورقة الموقف األ (6

جنوب  ،ومقره ميدراند 2006عام بالفعل تم إنشاؤه  الذي، فريقياألعالمي التراث الصندوق 

 .أفريقيا

الكبير في الجزائر  متحف أفريقياإحياء  بشأنو جادوجر وااطالق من خالل تنفيذ قراإلإعادة  (7

األنشطة المتعلقة  بتنسيقحاليا مفوضية االتحاد األفريقي  متقو .بروح التضامن األفريقي

 .فريقيتحاد األالل 2063جندة أل رئيسيابإنشاء المتحف الذي يعد مشروعا 

ألكاديمية األفريقية للغات حاليًا ا تقوده ذيالفيذ خطة العمل اللغوية ألفريقيا قرر بشأن تنلما  (8

 .، ماليمقرها في باماكوالتي يقع 

مبادرات تطوير قطاع الفنون  أرشدتو والصكوك المذكورةت والسياسات راقرمالوجهت  .11

 والثقافة والتراث على المستوى القاري.
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  عامالمقترح لل موضوعالواالتحاد األفريقي  لمؤتمرن يالثالثة والثالث الدورةقرر م -ثالثا

ون على موضوع االتحاد األفريقي، ويوافق مؤتمرترح رؤساء الدول والحكومات كل عام خالل يق .12

السياسات  صنع العام التالي. ويوجه الموضوع األنشطة التي تنظمها أجهزة فيه فيللتفكير 

 للمؤتمرالدورة الثالثة والثالثين  خاللاألفريقي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي.  لالتحاد

يم بوبكر إبراه الرئيس فخامةرؤساء الدول والحكومات مقترح  أجاز، 2020منعقدة في فبراير ال

 .والثقافة والتراث األفريقي للفنوناالتحاد  عام ،2021إلعالن عام  ،كيتا، رئيس جمهورية مالي

تحاد الل 2063أهمية الثقافة والفنون والتراث في تحقيق أهداف أجندة  المؤتمر على وشدد

ً األفريقي  الغني والمتنوع هو أن التراث األفريقي  وأعلن ،الرئيسية بمشاريعهاتلك الخاصة  وأيضا

امة والتكامل والسالم في أساسي إلبراز القارة في الساحة العالمية وتحقيق التنمية المستد عنصر

 .اأفريقي

 :2021تم اقتراح الموضوع المحدد التالي لعام  السياق،في هذا 

 ". التي نريدهاأفريقيا لبناء أدوات ون والثقافة والتراث: الفن"

 مشترك استراتيجي كإطار ،2063 األفريقي االتحاد أجندةمن  حالمقتر الموضوع يستلهم .13

 :ما يلي 5 التطلع ويتوخى المستدامة؛ والتنمية الشامل للنمو ومخطط

 قوية؛ وأخالق وقيم ثقافية بهوية أفريقيا 

 الساحة على أفريقيا لبروز حاسم كعامل واألخالق والقيم ،األفريقية ةالثقافي الهوية تعزيز 

 ة؛العالمي

 المشترك بالمصير والشعور األساسية، الثقافية اوحدتهب حساساإلب ةاألفريقي بوالشع عبتش 

 ة؛األفريقيبالوحدة  والوعي األفريقية والهوية

 فيها ويتم ،هام بدور رأةالم تضطلع حيث أساسية، وقيمة خلقا العمل يكون حيث إفريقيا 

 .للتغيير محركات بوصفهم ،بابالش ذلك في بما والدينيين، التقليديين بالزعماء االعتراف

 ،الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الفنون والثقافة والتراث 2021شيا مع الموضوع المعتمد لعام اتم .14

دمات االجتماعية للجميع في توفر الرعاية الصحية األولية والخو قادرة على الصمودوبناء أفريقيا 

اة لتحقيق هذا الهدف، ستشكل وتستخدم االقتصاد اإلبداعي كأد، 19-كوروناجائحة أعقاب 

األفريقي والدول األعضاء في تحاد لالسياسة صنع المجاالت التالية أساًسا لتدخالت أجهزة ال

 االتحاد األفريقي والشركاء لتنفيذ األنشطة والبرامج في هذا الصدد:

 نون والثقافةالف .31

ميثاق النهضة و ،رية األفريقيةمنطقة التجارة الحرة القاو  ،فريقيتحاد األالل 2063أجندة  توفر .15

الصناعات الثقافية واإلبداعية،  حول خطة عمل االتحاد األفريقي المنقحةو ،الثقافية األفريقية

بشأن   سياساتلل اتتوجيه ،األفريقية ئيةالبصرية والسينماوالنظام األساسي للجنة السمعية و

ة إلى أنحاء العالم مع إشارة خاصفي القارة وكذلك في جميع  السائدة  الديناميات والتطورات

في خلق فرص العمل وتوليد الدخل  تضطلع بهيمكن للصناعات الثقافية واإلبداعية أن  الذيالدور 

 االجتماعي. اإلقصاءخفيف التمكين االقتصادي وتتحقيق  فيوالشباب، وكذلك  للنساءسيما  الو

الوسائل السمعية و والسينما ،مرئيةلا الفنون: ذلك في بما واإلبداعية الثقافية الصناعات جميع .16

 تسليط مزيد من الضوء على سيتمو األفريقي؛ والمطبخ الطهي وفن واألدب والموسيقىالبصرية، 

 يتعلق فيما خاصة والتراث ثقافةوال الفنون عام خالل والتصميم واألزياء ،اليدوية والحرف الفنون
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 ؛19-مرض فيروس كورونا من بالوقاية قةالمتعل الرئيسية الرسائل تمرير في وتأثيرها بدورها

 .األخرى الحالية القضايا منوغيرها  المناخ تغيرو األخرى؛ العامة الصحة قضاياو

اإلبداعي في القارة. لتنمية االقتصاد  األساس عالوة على ذلك، فإن مجال تعليم الفنون هو حجر .17

إعداد في عملية النيباد -للتنمية ياألفريق االتحاد مع وكالةالمفوضية بالتعاون  ستشرعوبالتالي، 

تعليم الفنون مع خطة عمل  حولسياسة قارية بشأن تعليم الفنون. ستتماشى السياسة القارية 

 الصناعات الثقافية واإلبداعية.حول  االتحاد األفريقي المنقحة

ية، ويجب والعاملين الثقافيين في العمل الحاسم للفنانينالتأكيد على الدور بالغ فيه من الم ليس .18

المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ووضع الفنانين في القارة من أجل  مسائلفي ال وبعنايةالتفكير مليًا 

 .وعملية مجديةالقيام بتدخالت 

 

  19 كوفيدبعد واالستجابة لمرحلة ما والعافية الصحة  2.3

على تقوم  19-ناكورو فيروسلالستجابة ل استراتيجية قارية مشتركةبصياغة االتحاد األفريقي  قام .19

-فيروس كوروناالشاملة لجائحة االجتماعية واالقتصادية  نسيق والتعاون واالتصال واالستجابةالت

 مناسبة لألمن البشري. مناهجوضع  حولالتي تتمحور ، 19

هو توفير فرص عادلة وتعزيز األمن  19-فيروس كورونا دخالت ما بعدإن الهدف النهائي لت .20

عليه، تماعية للجميع. وفير الرعاية الصحية األولية األساسية والخدمات االجالبشري من خالل تو

 ةالمستمر التوعيةفي مجالي الصحة والثقافة ما يلي:  19-فيروس كوروناستشمل تدخالت ما بعد 

تدابير الوقاية الصحية و 19-فيروس كورونا جائحةلاالهتمام إيالء ومواصلة التركيز بضرورة 

استخدام ، واالجتماعية واالقتصاديةمنع العدوى والوفيات والحد من األضرار األساسية من أجل 

 .القارة األدوية التقليدية كعالجات محتملة للتحديات الصحية التي تواجه

 ،ن والكتابواألفالم والممثل ون وصانعوالموسيقيفيهم ن خدام العاملين في المجال الثقافي، بماست .21

 فية.كوكالء للدفاع عن الصحة والعا

المبالغة التأكيد على الدور الذي يلعبه قطاع الفنون والثقافة والتراث بما في ذلك الدور ليس من  .22

ا المساعدة الذي يلعبه العاملون الثقافيون في تعزيز الصحة والعافية. يمكن للعاملين الثقافيين أيضً 

من خالل  19-نافيروس كوروالناجمة عن  في التخفيف من آثار الصحة االجتماعية والعقلية

 األغاني والمسرحيات واألفالم والمواد السمعية والبصرية.

 اللغات 3.3

عمل وتنفيذ خطة  صياغة لضرورةأربعة مبررات رئيسية  إلىتستند خطة العمل اللغوية ألفريقيا  .23

 فريقيا:أل لغوية

 ؛يقيةضمان االستقالل الثقافي للدول األفريقية وتنميتها من خالل استخدام اللغات األفر (1

اتصال ومساعدة في كسر  وسائلفريقية من خالل تطوير اللغات اإلقليمية كتعزيز الوحدة األ (2

 الحواجز اللغوية؛

 التنمية بلغاتهم؛ معنى ومشاكلب تعريفهمبإشراك الناس و محليةالمساهمة في تعزيز الجهود ال (3

ة الرئيسية لالتصال الحفاظ على الروابط بين أفريقيا وبقية العالم من خالل اللغات األجنبي (4

 للغات األفريقية. لنسبةوتحديد أهميتها با
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الدول قبل  من ألفريقيا ويةعمل اللغالخطة  حملة لتنفيذاألفريقية للغات  األكاديميةلذلك ستطلق  .24

صياغة السياسات وتعبئة ووالتي تشمل مجاالتها ذات األولوية،  ،ريقياألعضاء في االتحاد األف

 الموارد.

بشكل أساسي األفريقية للغات  األكاديمية ستنظمألفريقيا، العمل اللغوية  خطة لتحقيق أهداف .25

عات االقتصادية اإلقليمية وجممبحملة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وداخل ال

 :بما يليضطلع ت ات اإلقليمية التابعة لالتحاد األفريقي لجعلهاالمؤسس منظمات أووال

 كلغات رسمية ولغات عمل؛العملية صلية األفريقية األلغات الاعتماد  .1

 حورعلى نطاق واسع في م ةستخدممصياغة سياسة لغوية تضع لغة أفريقية واحدة أو أكثر  .2

 تنميتها االجتماعية واالقتصادية؛

، في حالة عدم وجودها، أو تقويتها، حيثما وجدت بالفعل، هياكل لغوية وطنية قامةإ .3

 ة؛وصياغة سياسات لغوية وطنية مناسب

اللغات الموصوفة كلغات رسمية تحقق مستوى من التحديث يلبي احتياجات  التأكد من أن .4

 إدارة الدولة الحديثة؛

أصلة أو العملية القيام بحمالت لتعليم أو إعادة تثقيف السكان بشكل منهجي حول الفائدة المت .5

للغات ه اتجاعلى نطاق واسع  يينقيمكافحة الموقف السلبي لألفرفي للغات األفريقية 

  ؛األفريقية

التعليم  نظمفي  والجامعية(ضمان مشاركة جميع القطاعات )أي االبتدائية والثانوية  .6

رة خدمة الترويج العملي للغة )اللغات( األفريقية المختا الحاجة، في الوطنية، حسب

 لغة )لغات( رسمية؛كأ( والمحددة )

 أدواتسسات ذات الصلة جعل الجامعات الوطنية وغيرها من مؤسسات البحث والمؤ .7

مثل تجميع  ،فيما يتعلق باألنشطة الترويجية المهمة فريقيةأساسية للترويج العملي للغات األ

تدريب معلمي ودة، المفي المواضيعالكتب المدرسية حول  وتدوينالقواميس الفنية والعامة، 

ن، وإنتاج كتب والمذيعين والصحفيي تحريريينوال الفوريين فريقية والمترجميناللغات األ

وتحديث  األفريقيين المعاصرينالصلة بحياة  المؤلفات ذاتوأنواع أخرى من  مفيدة

 ؛فريقيةالمفردات باللغات األ

تسهيل عملية التعلم على  ؤدي إلىتعليم اللغات األفريقية، التي ت أدواتوسائل أو  وصف .8

ية أو أنواع أخرى من أنه لنقل المعرفة الرسم بحقيقة اعترافانحو أفضل وأكثر فعالية، 

 ؛متعلملعرفة، يجب أن تكون وسيلة التدريس أو التواصل لغة مألوفة لالم

استخدام اللغات األفريقية كوسيلة تعليمية في الحمالت الوطنية لمحو األمية في الدول  .9

 فئاتء، اعترافًا بالدور االستراتيجي النتشار محو األمية على نطاق واسع بين الاألعضا

ن ألتصادية للدول األعضاء، وإدراًكا التنمية االجتماعية واالق تحقيق فيو ،الوطنيةالسكانية 

اللغات المحلية  استخدامإلى حد كبير، إذا تم  تم تسهيله وتسريعهي والكتابة ةاءالقرتعليم 

 للسكان الوطنيين.المألوفة 

حملة توعية بالقيام ، سيتم 19كوفيد  لمكافحة األفريقية للغات األكاديميةتماشيا مع برنامج  .10

 بشأن تدابير الوقاية من المرض باللغات األفريقية.

الثالثة للشباب والثقافة  المتخصصة نيةفتم اعتماد أسبوع اللغات األفريقية من قبل اللجنة ال .26

 21، التي نظمها االتحاد األفريقي من )MIN/Report/P11/70/YCS3-STC(والرياضة 

العاصمة، الجزائر، من خالل مبادرة األمانة التنفيذية  في الجزائر 2018أكتوبر  25إلى 



EX.CL/1231(XXXVII)Rev.1 

Page 6  

يناير كحدث سنوي  30إلى  24ي سيتم االحتفال به سنويًا من ذالو فريقية للغاتلألكاديمية األ

 عضاء في االتحاد األفريقي، باعتباره لحظة خاصة للهويةكبير يجب أن تحتفل به جميع الدول األ

. والهدف من رالمهج في يناألفريقيوت األفريقية في أفريقيا لغاال تعزيزموعد دائم لواألفريقية، 

تأخذ  وفسوتكامل أفريقيا وتنميتها. تحقيق ذلك هو إحياء وإبراز الدور الهام للغات األفريقية في 

كل لغات زمام المبادرة في اقتراح برنامج غني ومتنوع مع أجهزتها وهيااألكاديمية األفريقية ل

 اتمؤتمرات وندوات وعروض وكتاب هاألفريقية، حيث تنظم خالل وع اللغاتعملها لالحتفال بأسب

ومسابقات شعرية ومعارض وغيرها، لتوضيح وتعزيز المشاريع المنجزة في إطار عملية 

يكون  وفوس نسخةحتفال بكل الموضوع محدد لص خصاللغات األفريقية. وسيبالتوعية 

أسبوع  تيحسيواألفريقي. عضاء في االتحاد لغوية في الدول األالسياسات ال 2021موضوع عام 

فريقية لالحتفال باللغات فرصة للشعوب األ ،باستمرار به، المقترنةفريقية واألحداث اللغات األ

 يمكن إنكارها للثقافة والتراث األفريقيين وعامال فريقية باعتبارها الركيزة األساسية التي الاأل

 .اوتنميته فريقياأ تكامل من أجل تماسكلل

  المنقول  راثالتاريخ والت 4.3

من األنواع  كبيرةبمجموعة المنقول  التراثهذا  يتميزو .المنقول لتراثاتعرف أفريقيا بأنها قارة  .27

ف أ. رافائيل ندياي، وهو التي تنقل جميع القيم الثقافية التي تنتمي إلى الق  سنغاليارة األفريقية. عر 

 مجموع البيانات التي يعتبرها المجتمعأنه "على  نقولالم التراث،  مختص في اللغات العرقية

تهدف أجندة  ".ويحتفظ بها ويدونها، خاصة في شكلها الشفهي لتسهيل حفظها ضرورية،

ذات هوية ثقافية قوية من التراث المشترك والقيم  فريقياأإلى بناء فريقي األ تحادالل 2063

ن تكون حقيقة إال إذا شكل التاريخ األفريقي واألخالقيات المشتركة. إن أفريقيا التي نريدها ل

 مركزعمل يالبرامج التي بدأت منذ إنشائه، عقب . لذلك، ياألساس هاحجروالتراث المنقول 

 على تعزيز دور التاريخ األفريقي عن طريق التراث المنقول الدراسات اللغوية والتاريخية

اآلليات المحلية لمنع النزاعات مات اهسمفي تنمية القارة مع التركيز على والتراث المنقول 

 في أفريقيا.تسويتها و

 أجل منو. مجلدات ثمانية في العام أفريقيا تاريخ نُشر ،1964 عامفي  اليونسكو هأطلقتأن  ذمن .28

 مجلدات ثالثة وتحرير بإعداد األخيرة السنوات في اليونسكو قامت وإكمالها، مجموعةال تحديث

 (.عشر والحادي والعاشر التاسع المجلدات) العام أفريقيا تاريخ من جديدة

 للتوقعات استجابة" أفريقيا العام لتاريخ التربوي االستخدام" اليونسكو أطلقت ،2009 عام في .29

أفريقيا  تاريخ مجلدات محتويات بتكييف يتعلق فيما األفريقية لبلدانا عنها أعربت التي الكبيرة

 حاسم أمر هو أفريقيا العام تاريخل التربوي الستخداما هذا فإن ثم ومن. المدرسي التعليم مع العام

 أوالً يكمن  إفريقيا وحدةأساس " أن يعتبر الذي األفريقية الثقافية النهضة ميثاق أهداف لتحقيق

 ألفريقيا التاريخي والوعي لذاكرةا بناء ضرورة" على التأكيد مع ،"تاريخها في شيء كل وقبل

 على تؤكد والتي نريدها، التي أفريقيا ،2063 أجندة تنفيذ على يشجع كما". األفريقي والمهجر

 تضطلع. الدراسية المناهج في األفريقية والنهضة األفريقية الوحدة لمثل الكامل الدمج ضرورة

 والثقافة، التعليم بين الروابط تعزيز في محوري بدور التاريخ، في المسبوقة غير رة،المباد هذه

 i.ليميالتع المحتوى جودة تحسين وفي

 تشجيع وينبغي iiاألفريقية اللغات إلى أفريقيا العام تاريخ ترجمة مواصلة ينبغي الغاية، لهذه تحقيقا .30

 لمشروع المستمر والتطوير الترويج نأ كما. الوطني تاريخها تدوين على األفريقية البلدان

 .األهمية بالغ أمر األفريقي، لالتحاد 2063 أجندة في رئيسي مشروع وهو األفريقية، الموسوعة
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 يعد ،الجائحة بعد ما فترات وفي هائلة، اضطرابات حدوث في 19-فيروس كورونا جائحة تتسبب .31

 الدعوة بحمالت والقيام االجتماعي ماسكالت لتعزيز للغاية مفيدة أدوات والتقاليد الشفوي التاريخ

 .فريقيةاأل الشعوب ورفاهية الصحة فضال عن الفنون قطاع تطوير تعزيز بشأن والتوعية

 التراث 5.3

ستعمل مفوضية االتحاد األفريقي وصندوق التراث العالمي األفريقي مع الدول األعضاء ومجتمع  .32

عربت "دعوة الجزائر للعمل من أجل التراث أوقد الشركاء لتعزيز التراث الثقافي األفريقي. 

باب والثقافة والرياضة الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للشأجيزت خالل  يالت ،فريقي"األ

 ةفريقية المسؤولاألمؤسسات الوطنية وللتمويل ال، عن القلق لعدم كفاية 2018في أكتوبر المنعقدة 

ت دعوة الجزائر للعمل بعرأو عالمي األفريقي. عن حماية التراث، وخاصة صندوق التراث ال

ضة ضاء على ميثاق النهفريقية األعبطء وتيرة تصديق الدول األأيضا إزاء مزيد من القلق عن 

فريقيا مكانتها على الخريطة العالمية من أعلى ضرورة أن تحسن  الثقافية األفريقية، وشددت

تجلى تالواضحة.  تراث والقضايا ذات األهميةخالل المشاركة الجريئة في األحداث المتعلقة بال

 2063تدام في أجندة الحاجة الملحة لحماية التراث الثقافي في أفريقيا وتطويره على نحو مس

خارطة طريق لحماية التراث الثقافي في األجندة وفر ت: "أفريقيا التي نريدها". فريقيتحاد األالل

فإن عدم وجود أطر وسياسات تشريعية مناسبة أفريقيا وتطويره على نحو مستدام. ومع ذلك، 

نونية لالتحاد زيادة الوعي بالصكوك القاضرورة لحماية وتعزيز التراث الثقافي يستدعي 

 األفريقي واليونسكو.

 فريقيا الكبيرأمتحف  1.5.3

لمشروع من ل ويقترب التصور المفاهيميالقارة.  باسمفريقيا الكبير أستستضيف الجزائر متحف  .33

سيقوم  . الالزمة األموالعدم توفر المباني بعد بسبب يتم البدء في تشييد لم غير أنه، ال. االكتم

االتحاد األفريقي للفنون والثقافة والتراث، مناصر ، رئيس مالي ويتاإبراهيم بوبكر كفخامة 

لمساهمات المالية لدعم الفي الحصول على م هار دوب ،ومجلس األقران للفنون والثقافة والتراث

 ةمؤقت منشأةقدمت الحكومة الجزائرية وقد من الدول األعضاء والشركاء لبناء المتحف القاري. 

بالتعاون مع  متحف أفريقيا الكبير،وتعمل اللجنة الفنية واالستشارية ل ،(تيتري يفيال د )للمتحف 

 .2021في عام  الفضاءفي هذا مفوضية االتحاد األفريقي، على إطالق المعرض القاري األول 

 تاريخ لتسخير وغيرهم األفريقيين من أجيال وإلهام تثقيف إلى الكبير أفريقيا متحف رؤية تهدف .34

 .التقدمتحقيق  أجل من ثرواتهاو وتراثها القارة

 وتفسيرها ودراستها عليها والحفاظ األفريقي الثقافي والتراث الممتلكات جمع في مهمته تتمثلو .35

 .االقتصادي واالزدهار الثقافات بين والتفاعل التكامل أجل من منهجي بشكل وعرضها

 والتراث الثقافية الممتلكات استعادة 2.5.3

 في األفريقي والتراث الثقافية الممتلكات انتهاك جرائم بمنع خاصا هتماماا األفريقي االتحاد يولي .36

 الثقافية ممتلكاتال حماية بشأن األفريقي لالتحاد النموذجي القانون ينص. منقولال تراثال شكل

 ،الطبيعية البيئة من جوانب والتراث الثقافية الممتلكاتتمثل : "ما يلي على ديباجته في والتراث

الحفاظ  مسؤوليةلذلك تقع ". حياتنا ألسلوب والدينية واالقتصادية واالجتماعية السياسية واألبعاد

 .األفريقية دولوال والمجتمعات المحلية والمجتمعات المواطنينعليها على عاتق 

 في بما الرئيسية والدولية والقارية اإلقليمية الصكوك معكذلك  يتماشى بماو سبق، ما مع شيااتم .37

 بشأن األفريقي لالتحاد النموذجي والقانون ،2063 األفريقي االتحاد أجندةمن  5 الطموح: ذلك

 عودة بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة وقرار والتراث، الثقافية الممتلكات حماية

 بشأن 2020 يوليو في الصادر اليونسكو وقرار الثقافية، بالمنتجات المشروع غير االتجار
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 المفاوضات تشجيع إلى الحاجة تعزيز يجب ؛الثقافية بالمنتجات المشروع غير االتجار مكافحة

 .القارة من والمسروقة قانوني غير بشكل بها االتجار تم التي الثقافية المنتجات استعادة أجل من

 الذي التراث الستعادة المفاوضات لقيادة المركزي المحور الكبير أفريقيا متحف يكون أن يُقترح .38

 .القارة من والمسروق قانوني غير بشكل به اراالتج تم

 فريقي صندوق التراث العالمي األ 3.5.3

لدعم الحفظ الفعال  2006م في جنوب أفريقيا في عاصندوق التراث العالمي األفريقي  تم إنشاء .39

الصندوق  تشكيلتراث الطبيعي والثقافي ذي القيمة العالمية البارزة في أفريقيا. وجاء لاوحماية 

تحديات التي للتصدي جة للعمل الذي قام به االتحاد األفريقي واليونسكو لوضع استراتيجية للنتي

. وهو يدعم الدول األطراف 1972ي لعام تواجه البلدان األفريقية في تنفيذ اتفاقية التراث العالم

ؤساء دول قمة رأجازت  قدفي الوفاء بالتزاماتها على النحو المحدد في اتفاقية التراث العالمي. و

 الصندوق. إنشاء ، 2006في الخرطوم عام ة عقدالمنوحكومات االتحاد األفريقي، 

 رطة الطريقاخطة التنفيذ/خ -رابعا

للفنون والثقافة عام ك 2021تالي مشروع خارطة الطريق وخطة التنفيذ لعام يعرض الجدول ال .40

 شمل:ي ووه ،والتراث

 اإلجراءات الواجب اتخاذها؛ (1)

 جهات االتصال؛ (2)

 طر الزمنية؛األ (3)

 ؛ مكنةمصادر التمويل الم (4)

 .مالحظاتال (5)
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 مالحظاتلا مصادر التمويل 2022 - 2021اإلطار الزمني  المختصة جهات ال األنشطة الرقم

إطالق دخول ميثاق النهضة الثقافية  .1

 األفريقية حيز التنفيذ

الوحدة االستشارية 

الخاصة لمفوضية 

االتحاد األفريقي 

لمناصر االتحاد 

فريقي للفنون األ

والثقافة والتراث، 

األكاديمية األفريقية 

 للغات، 

مركز الدراسات 

اللغوية والتاريخية عن 

 طريق التراث المنقول

 

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021 وماي

للجنة السمعية تفعيل األمانة المؤقتة  .2

البصرية والسينمائية والتعجيل بعملية 

 التصديق على 

 للجنةالنظام األساسي 

مفوضية االتحاد 

 األفريقي 

 مفوضية االتحاد األفريقي،  2021 يونيو

 ضيفمالبلد ال-كينيا

 

لمؤتمر ون ثوالثالالرابعة  العادية الدورة .3

 االتحاد األفريقي 

 مناقشات حول جوائز نوبل األفريقية -

 االجتماع الثاني لمجلس النظراء -

إطالق الكتاب الذي يعبر عن الرؤية  -

 قية حول الفنون والثقافة والتراثرياألف

 مالي، 2021فبراير  مالي

 مفوضية االتحاد األفريقي

 

4.  

 فريقياأمؤتمر تعبئة الموارد لمتحف 

 الكبير

 

 مفوضية االتحاد

 األفريقي،

 الجزائر،

 مالي

 

 2021 أكتوبر

 

 

 مفوضية

 االتحاد األفريقي، الجزائر
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إطالق المعرض القاري األول لمتحف  .5

 فيال دي تريتي يقيا الكبير في أفر

 بالجزائر

 

 الممتلكات عادةاست حول عمل ورشة

 والتراث الثقافية

نية فاللجنة ال 

رية المشتركة االستشا

فوضية االتحاد بين م

 األفريقي والجزائر

متحف أفريقيا  بشأن

 الكبير، 

صندوق التراث 

العالمي األفريقي، 

 اليونسكو

 مفوضية االتحاد  2021مايو  25 

 األفريقي، الجزائر

 

 متحف) الكبير المصرى المتحف افتتاح .6

 بالقاهرة( الجيزة

 مصر

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

 األعضاء دولال جميع

  مصر 2021

7. 

 

الحفل الموسيقي األفريقي الكبير 

لالحتفال بشهر أفريقيا خالل عام الفنون 

 والثقافة والتراث

 الرسائل أيًضا الضخم الحفل سيمرر

 19-بفيروس كورونا المتعلقة لرئيسيةا

 العامة والصحة

مفوضية االتحاد 

األفريقي، مالي، 

لجنة  ،جنوب أفريقيا

سيقية الجوائز المو

 األفريقية

 

 مفوضية االتحاد األفريقي، 2021مايو  25

 مالي، 

لجنة جنوب أفريقيا،  

الموسيقية  الجوائز

 األفريقية

 

8. 

 

فريقيين تنظيم المؤتمر الثاني للكتاب األ

وإطالق حملة االتحاد األفريقي لتشجيع 

 ةاءالقر

مفوضية االتحاد 

ابو األفريقي، مؤسسة ت

 اليونسكو مبيكي،إ

مفوضية االتحاد األفريقي   2021ويولي

إدارة الشؤون االجتماعية 

وإدارة الموارد البشرية 

 والعلم والتكنولوجيا

 

وضع سياسة االتحاد األفريقي حول  .9

 تعليم الفنون

مفوضية االتحاد 

 األفريقي،

 النيباد،  

رابطة شركات 

 الطيران األفريقية

 يقيمفوضية االتحاد األفر 2022أكتوبر -2021يناير 

وكالة االتحاد األفريقي 

 النيباد -للتنمية 

 

إطالق خطة العمل المنقحة لالتحاد   .10

األفريقي حول الصناعات الثقافية 

 يف الفنانين دور دعمو  واالبداعية

 الدول ومساعدة العامة الصحة تعزيز

إدارة الشؤون 

تماعية وإدارة االج

-التجارة والصناعة

مفوضية االتحاد 

إدارة الشؤون االجتماعية  2021مايو 

-وإدارة التجارة والصناعة

فوضية االتحاد األفريقي، م

 البنك األفريقي
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 جائحة لمواجهة اإلجراءات في األعضاء

 19-فيروس كورونا

 األفريقي،

البنك األفريقي  

 لالستيراد والتصدير، 

العمال الثقافيون من 

مختلف القطاعات: 

الموسيقى، وسالسل 

في الموضة القيمة 

والتصميم، والفنون 

 المرئية الخ....

لالستيراد والتصدير، 

العمال الثقافيون من 

مختلف القطاعات: 

الموسيقى، وسالسل القيمة 

في الموضة والتصميم، 

 ة الخ....والفنون المرئي

مفوضية االتحاد  تنظيم المؤتمر الثقافي األفريقي السادس .11

 األفريقي

  د األفريقيمفوضية االتحا 2021سبتمبر 

12. 

 

حملة في الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي وداخل المنظمات التابعة 

للمجموعات االقتصادية حول خطة 

 العمل اللغوية ألفريقيا

مفوضية االتحاد 

 فريقياأل

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021ديسمبر-يناير

مفوضية االتحاد  االحتفال بأسبوع اللغات األفريقية .13

 فريقياأل

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021يناير 

حملة في الدول األعضاء في االتحاد  .14

لمجموعات االقتصادية ااألفريقي وداخل 

 ةكلغ السواحيلية اللغة وتعزيز لالعتراف

 التوعية. إفريقيا في األوسع للتواصل

 ذلك في بما العامة الصحة بقضايا

 األفريقية باللغات 19-فيروس كورونا

فوضية االتحاد م

 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021ديسمبر  –يناير 

 الوطنية الهياكل إنشاء حملة تسريع .15

 االتحاد في األعضاء الدول فيللغات 

 األفريقية اللغاتزيز تعو األفريقي،

 ولغات رسمية كلغاتو للتعليم، كلغات

 وفقا لما ينص عليه اإلعالم لوسائل

لألكاديمية األفريقية  األساسي النظام

 .األفريقية للغات عملال وخطةللغات 

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

   2021ديسمبر  –يناير 

 التاريخ حول الدورية العلمية المجلة نشر .16

 قضايا ذلك في بما المنقولوالتراث 

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  قيمفوضية االتحاد األفري 2021ديسمبر  –يناير 
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 العامة الصحة

 يةهالشف المصادر واستغالل جمع .17

 في المساهمة أجل من المحلية والمعارف

 ألفريقيا المحلية التنمية

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  ريقيمفوضية االتحاد األف 2021يونيو 

تشكيل شبكة تعاونية حول التراث   .18

 المنقولاألفريقي 

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  تحاد األفريقيمفوضية اال 2021يونيو 

  العلمية المجلة من عدد إصدار .19

 دفاتر...

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021فبراير 

منع جمع ودراسة اآلليات المحلية ل .20

في وسط  النزاعات وإدارة وتسوية 

 وشرق أفريقيا

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021أكتوبر -فبراير

 اآلليات المحلية لمنعحول دراسة ال نشر .21

ي غرب فنزاعات ال وإدارة وتسوية

 أفريقيا

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021يونيو 

صندوق التراث العالمي  تنظيم مؤتمر .22

 األفريقي للشركاء/المانحين

مفوضية االتحاد  وحدة

األفريقي االستشارية 

الخاصة لمناصر 

االتحاد األفريقي 

للفنون والثقافة 

 والتراث

صندوق التراث العالمي   2021يناير 

 األفريقي، جنوب أفريقيا

 

صندوق التراث  منتدى الشباب حول التراث في أفريقيا .23

العالمي األفريقي، 

مفوضية االتحاد 

 األفريقي،

  اليونسكو

صندوق التراث العالمي  2021مايو  -ريلأب

 األفريقي،

إدارة الشؤون االجتماعية 

–وإدارة الموارد البشرية 

 مفوضية االتحاد األفريقي،

 الجابون

 

االحتفاالت بيوم التراث العالمي  .24

 األفريقي

صندوق التراث 

عالمي األفريقي، ال

مفوضية االتحاد 

 األفريقي، 

 اليونسكو

التراث العالمي  صندوق 2021مايو  5

 األفريقي،

الدول األعضاء في  

 االتحاد األفريقي

 

 صندوق التراث العالمي ، الدورة الخامسة 2021يوليو -يونيوصندوق التراث مائدة مستديرة حول المسائل المتعلقة  .25
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العالمي األفريقي،   بالتراث العالمي في أفريقيا

اليونسكو، مفوضية 

 فريقياالتحاد األ

 األفريقي ميواألربعون للجنة التراث العال

منتدى لواندا األفريقي الثاني الذي يعقد  .26

 كل سنتين حول الثقافة من أجل السالم

إدارة الشؤون 

االجتماعية وإدارة 

مفوضية  -السلم واألمن

 االتحاد األفريقي،

 سكو،اليون

  أنجوال

 مفوضية االتحاد األفريقي، 2021سبتمبر 

 اليونسكو،

 أنجوال

 

 مديرية المواطنين   األفريقيةموسوعة المشروع  .27

األفريقي   المهجرو

وإدارة الشؤون 

مفوضية  -االجتماعية

 االتحاد األفريقي،

مركز الدراسات  

اللغوية والتاريخية عن 

طريق التراث 

 المنقول،

 اليونسكو

   مفوضية االتحاد األفريقي 2021وبر أكت

للتركيز على  التقليديينمنتدى القادة  .28

 الطب التقليدي

مفوضية االتحاد 

 األفريقي،

 مالي

 مفوضية االتحاد األفريقي 2021نوفمبر 

 

 

مفوضية االتحاد  التحرير طرق مشروع إحياء .29

الخدمات  –األفريقي 

الصحية والبشرية 

ية ة تنمعتنزانيا، مجمو

 الجنوب األفريقي

 يمفوضية االتحاد األفريق 2021سبتمبر 

 تنزانيا

 

 

 تواصل كلغة السواحيلية للغة الترويج .30

 األفريقي االتحاد مقرر وتنفيذ أوسع

 في عمل لغة السواحيلية اللغة جعلشأن ب

 االتحاد

الخدمات الصحية 

 والبشرية تنزانيا

 مفوضية االتحاد األفريقي، 2021

 تنزانيا

 

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021مفوضية االتحاد  للفنون الدولي تشاد مهرجان دعم .31
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الخدمات  –األفريقي  والمشاركة فيه فةوالثقا

 تشاد الصحية والبشرية

 تشاد

 حول األفريقية المرأة بعقد االحتفال .32

-2020) والمالي االقتصادي اإلدماج

2030) 

مفوضية االتحاد 

ات الخدم –األفريقي 

الصحية والبشرية 

 جنوب أفريقيا

 مفوضية االتحاد األفريقي 2021مارس 

 جنوب أفريقيا

 

 الغذائية المواد بشأن الخرائط رسم .33

 األصلية واألغذية األفريقية األساسية

 في 55الـ األعضاء الدول من دولة لكل

 األفريقي االتحاد

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

 البنك األفريقي للتنمية

 القادة بادرةم -

 أجل من األفريقيين

 التغذية

 مفوضية االتحاد األفريقي 2021كتوبر أ

 من األفريقيين القادة مبادرة

)البنك  التغذية أجل

 األفريقي للتنمية(

 

 التقليدي لطبل الثاني العقد استعراض .34

(2011-2020) 

مفوضية االتحاد 

األفريقي/ منظمة 

 الصحة العالمية

  الصحة العالمية منظمة 2021أكتوبر 

 فنانينال مع فتراضياال االجتماع .35

 اإلقصاء لمناقشة ثقافيينال نشطاءالو

 والثقافة الفنون مجال في والتهميش

 عن ممثلين االجتماع سيجمع. والتراث

 اآلخرين المصلحة وأصحاب الحكومات

 من االستفادة وآفاق التحديات لمناقشة

 الموضوع هذا

مفوضية االتحاد 

 قياألفري

   2021ديسمبر  –سبتمبر 

 احتفاالت استضافة في المشاركة .36

 حيث فنونالو افتراضية حول الثقافة

 اإلعاقة وذوي سنًا األكبر نالفنانو يظهر

 والثقافية الفنية مواهبهم

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021ديسمبر  –سبتمبر 

 رقمنة حول ةمستديرال مائدةال اتمناقش .37

 الثقافة سياق في المالية التحويالت

 المنتدى هامش على عقدتُ . )فريقيةاأل

 واالستثمار المالية للتحويالت العالمي

 (والتنمية

 –االتحاد األفريقي 

المعهد األفريقي 

 للتحويالت المالية

 2021يونيو 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي

 

 

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021نوفمبر  –االتحاد األفريقي  فنال من لالستفادة طريقال خارطة نشر .38
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 التحويالت تسخيرمن أجل  والثقافة

 االجتماعية التنمية لتعزيز المالية

 إفريقيا في واالقتصادية

المعهد األفريقي 

 للتحويالت المالية

 

 الطلب من الحد بشأن القارية المشاورة .39

 راثالت من االستفادة" - المخدرات على

 ودور التقليدي والطب ،األفريقي الثقافي

 والزعماء التقليدية الصحة ممارسي

 من والعالج الوقاية في الدينيين

 ".اتالمخدر تعاطي اضطرابات

 ادحمفوضية االت

الصحة، -األفريقي

التنمية االجتماعية 

 واالنسانية

  الواليات المتحدة 2021 ديسمبر
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 رصد ال -خامسا

يعتبر ضروريًا أثناء عملية تنفيذ األنشطة المختلفة وشمولي مرغوب،  الرصد هو عنصرإن   .41

على وجه مل هو يعو .األفريقي تحادلال، عام الفنون والثقافة والتراث 2021المتعلقة بعام 

التحديد، مع مراعاة األطر الزمنية لتلك األنشطة، على قياس مستوى تنفيذها على النحو المتوخى 

 رطة الطريق.افي خ

إعانات لتعديل أو مراجعة بعض األنشطة رصد عملية القدم ة على ذلك، من المتوقع أن تعالو .42

وال سيما  ،لمصلحةواألطر الزمنية، خاصة مع توفر األموال. وستشمل مختلف أصحاب ا

مركز الدراسات التاريخية و األكاديمية األفريقية للغاتمفوضية االتحاد األفريقي، بما في ذلك 

بالغ اإلمع نوع من خط ق التراث المنقول، وصندوق التراث العالمي األفريقي، واللغوية عن طري

خصصة للشباب والثقافة إلى مجلس النظراء والمجلس التنفيذي واللجنة الفنية المتغير المباشر 

 والرياضة والدول األعضاء.

 مؤتمرخالل فيذي ووالتراث إلى المجلس التنلثقافة شامل عن تنفيذ عام الفنون وا سيتم تقديم تقرير .43

 قبل اعتماد الموضوع التالي. 2022فبراير /رؤساء الدول والحكومات في يناير

 

                                                           
 i https://fr.unesco.org/node/305348, accessed 18 September 2020 

ii  (.والهوسا والفوالنية السواحيلية) أفريقية لغات ثالث إلى قيا العامتاريخ أفري ترجمة بالفعل تم 


