
SC 11181 

 
AFRICAN UNION 

 

 
 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243 Tel: 517 700 Fax: 5130 36 
Website: www.Africa-union.org  

 
 المجمس التنفيذي

 لرابعة والعشرونا الدورة العادية
 2114يناير  28-21أديس أبابا، إثيوبيا، 

 
 

 األصل: انجميزي
EX.CL/826 (XXIV) 

ADD.5  

 
 

 اعتماد مشروع الموسوعة األفريقية
 جمهورية غانا( تهترحاق)بند 

 

http://www.africa-union.org/


EX.CL/826 (XXIV) ADD.5 

Page 1 

 

 المحتويات:
 3 ............................................خلفية.....ال 0.1
 4 .............................الرئيسية والمهامالوالية  0.1
 5 ...............................................اإلدارة 3.1
 6 ......................................الموارد واألنشطة 4.1
 8 .......................................األجندة الفورية 5.1
 8... ...................................متطلبات التمويل 6.1
 01 ....................................المضي قدما طريق 7.1

 ملحق:ال

 ميزانية النفقات لخمس سنوات



EX.CL/826 (XXIV) ADD.5 

Page 2 

 :خلفيةال –وال أ

 حياة فريييا وألوجود تاريخ فكرة  راودتيم من جميع أنحاء العالم قد ونالكثير  يكونربما  .1
 غير أن(. ييةفريأموسوعة باعتبار ذلك م )نظمشكل أصيمين وموثيين ضمن  أفرييية

األول مدير الإي. ب. دي بوا،  ، والدكتور و.كوامي نكروماييفو ج المرحوم أوسا
عامال أساسيا في صياغة  ،اليياكل يشكالن بذاتييما، إضافة إلىكانا  لممشروع

 األفرييية.استراتيجية لتنفيذ فكرة الموسوعة 
اد ونشر ، "إعدىو اآلباء المؤسسين عبارات حسباليدف النيائي لممشروع كان   .2

يارة الالشعوب التي تيطن  بل، لعرقامتعميا ب اغامض اموضوع ال تتناول موسوعة
-إي. ب. دي بوا الدكتور و.ية". )ئمسألة دعا ال اعممي انتاجإباعتبار ذلك  ةفرييياأل

1962). 
" الصحيح مسارىاضع األمور في ي أن"مشروع الموسوعة األفرييية  منتجات منتوقع ي .3

سو  ،والثيافة ،ريخفيما يتعمق بالتا . يامات الشعوب األفرييية في جميع أنحاء العالما 
بحيث  األفريييين وبالتالي، إصدار منشورات مماثمة لمموسوعة البريطانية، مؤلفة من قبل

 .ياوتاريخ يا، وأدبتياثياف ، وأفريييا بو لشع مثل "النظرة األفريييةت
من  مجموعة يينيير فألا ريييةاألفموسوعة ال مشروع منتجاتأن تمنح من المتوقع و  .4

الحياة  مناحي كلفي  أسس مع توفير متنميتيسياق دىم في يوتوح يملتوجيي الحيائق
، يةوالدين ،يةواالقتصاد، يةاليانون نظمة والممارساتاألو  ،في ذلك التاريخاألفرييية بما 

 .ية....الخ.والتعميم، يةوالمعمار 
 الحييييتاريخ لنحو ا يييينر ه المثيفين األفانتباأنشطة األمانة وجو تأن  المنتظرومن  .5

الشعوب األفرييية. وبالتالي جعل األنشطة الفكرية من ىذا النوع  ةثياف وآثارمماضي ل
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اإلدالء بدلوىم عمى إلى  ينالعمماء األفرييي ودفعسمة دائمة من سمات الحياة األفرييية، 
 .المجتمع الفكري في العالمتيار خضم فعال في  نحو

إنشاء األمانة العامة ب األفريييةموسوعة التحييق حمم ى لإوجت الجيود الرامية ت  وقد  .6
تعمل األمانة حاليا في إطار و . 1962في أكرا، غانا عام  موسوعةالىذه لمشروع 

 . وزارة التربية والتعميم في غانالالتابع  المجمس الوطني لمتعميم العالي

 الرئيسية والمهام الوالية-ثانيا 

نتاج مياالت وتسييل و  ، في إطالقئيا، منذ إنشااألمانة العامةالية تمثمت و  .7 مة يأصا 
 ،والحياة األفرييية ةاألصميأفريييا شعوب حول  ،بشكل متبادل بين األقران ومراجعة
 .لنشربغرض ا لموسوعة األفريييةا في مجمدات ووضعيا

والحياة  ةاألصميا شعوب أفرييي مياالت ىووبالتالي، يجب أن يكون الموضوع الرئيسي لم .8
نشر مياالت في سمسمة من المجمدات تم لمخرجات األمانة،  ةإلعطاء ىيكمو األفرييية. 
جانب من  ةلتغطيالمجمدات كل مجموعة من تم وضع . و األفريييةموسوعة الالتي تشكل 

والدين،  ،واليندسة المعماريةواألنظمة االقتصادية، جوانب الحياة األفرييية مثل: التاريخ، 
 ..الخ ،والسير الذاتية، والطب

 المتين تنسيقالاإلشراف و بميمتي  ىذه الغاية في سبيل تحييق األمانة العامة تيوم و .9
 : ما يمي انتتضمن

   محياة األفريييةل المحتويات وتنظيم موسوعة شاممة حولإعداد توصيات مفصمة. 
 غيرإلى ندسة المعمارية، األفرييية، والتاريخ، واالقتصاد، واليحول الحياة البحوث  إجراء 

لممنح  ا، وفي الوقت نفسو نتاجافي وجية نظرى ةميأفرييية أصبحوثا تكون سالتي ذلك، و 
 .الدراسية العممية
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  ييومون بالتحريرو  ،األقران بين ياالت مراجعةم الذين سينتجون األكاديميينمالمح تحديد 
 . عةمواضيع الموسو مختمف بشأن  مجمدات نشرب وفي نياية المطاف

  في  كاديميينمن األ دعمفي كل بمد أفرييي لحشد ال ةتعاون وطني لجنةتسييل تشكيل
 . لممساىمة في الموسوعة ثو الجامعات األفرييية المختمفة ومراكز البح

 اإلدارة-ثالثا

، نظمت  حقبأفريييا شامال لعموم مواكبة اليدف المتمثل في جعل المشروع مشروعا ل .11
الموسوعة األفرييية في جامعة غانا في  حول ةفرييياأل دانمبمل احكومة غانا مؤتمر 

ييفو ج أوسا .إطالق المشروع رسميا من قبل الدكتورخاللو ، تم 1964سبتمبر عام 
بمدا أفريييا  22باحثا من  151ىذا المؤتمر أكثر من  وقد استيطب. كوامي نكروما

 .ودول غير افرييية أخرى
 تشكيلل التخطيطوتم . ة تحرير أفرييي ىيئةل يشكتم تمشروع، الفي أعياب إطالق  و .11

 األكاديميين األفريييين ألعمىعمى نطاق واسع  ما يكفل ليا التمثيلىيئة التحرير ب
 م،ابراىإي. أ و. وتم انتخاب البروفيسورفي جميع مجاالت الحياة األفرييية. مستوى 

 .ييئة التحريرلأول رئيس  جامعة غانا، رئيس الذي كان حينيا نائب
وفيا  ،نة الدائمةأطمق عمييا اسم المج ،ىيئة التحرير بثية عنلجنة فرعية منكما شكمت  .12
إلشراف عمى األمانة العامة لممشروع. وتتألف ىذه تتولى ا ،مشروعلم األساسيميانون ل

 جندةحدد دوريا أتمن البمدان المشاركة. و  ينمختار أعضاء  11من كحد أدنى المجنة 
 .في تحديد المؤلفينىا ساعدتاألمانة العامة و 
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شؤون بإدارة  ،جنبا إلى جنب مع فريق من ىيئة التحرير ،مدير األمانة العامة وييوم .13
لى تشاور منتظم مع رئيس المجنة الدائمة. بالمشروع  كل تكون لجانب المجنة الدائمة، وا 

 .بمدىا فيشؤون المشروع تشرف عمى وطنية، تعاون بمد من البمدان المشاركة لجنة 

 واألنشطة الموارد-عاراب

 يتعينعموم أفريييا ل باعتباره مسعىم المشروع يصمت تم يدف، ابياس ىو مذكوركما و  .14
فالبد تحيييا ليذه الغاية، و . ريييينتحرير من األفرئاسة و  توجيوإنتاجو في أفريييا تحت 

 بشكل تحمل الدول األفريييةت عمى أن ون،أفرييي ونأكاديمي المياالت يتولى كتابةأن 
 ضمنفي نياية المطاف األقران  بين المياالت المراجعةتكمفة إنتاج ونشر  جماعي
 .موسوعةالمجمدات 

مساىمات من ب، تم تمويل األمانة أساسا 1967منذ إنشائيا حتى عام فومع ذلك،   .15
الدكاترة  نتيجة لفيدان، و 1967 بعض الدول األفرييية المشاركة واليونسكو. وبحمول عام

 ةرات اجتماعية وسياسية جذرييتغي وما تبع ذلك منب ديبوا،  إي. و. كوامي نكروما و
 الذي توفره لتيتصر عمى التمويل تمويل لممشروع مصادرانخفضت اليارة األفرييية عبر 

 .بشكل أساسي حافظ عمى األمانة العامةي يذالو حكومة غانا 
صفة  المشروعت منحقد  اد األفرييي حاليااالتح ،منظمة الوحدة األفرييية غير أن  .16

تميي شكل من أشكال اإلعانة من ألمانة العامة امكن  بما ،1975في عام  مراقب
االعانة  توقفقبل أن تالميدمة من األمانة العامة لمنظمة الوحدة األفرييية لبضع سنوات 
 .عندما بدأت منظمة الوحدة األفرييية تواجو تحديات مالية خاصة بيا

ألمانة العامة لمتركيز توجييات لالمجنة الدائمة قدمت الظروف السائدة، ىذه ي ظل فو  .17
ن أ يتعينكان و السير الذاتية األفرييية.  حول مجمدامن عشرين عمى إنتاج قاموس 
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بين  والمراجعة المتوفرةياالت لحجم الم وفياأو مجموعة بمدان  ابمد مجمد كل غطيي
 .األقران

في نشرت  األمانةأن  الواقعو  شر السير الذاتية جارية.نى لإمية األنشطة الرا تزالوال  .18
 قاموس السير الذاتية األفرييية مجمدات من مجمداتثالثة  ظل ظروف شاقة لمغاية

 العشرين الميررة:
ثيوبيا -المجمد األول   غانا وا 
 .الكونغو جميورية، و سيراليون –المجمد الثاني 
 وليسوتو وسوازيالند ،تسواناوبو  ،جنوب افريييا -المجمد الثالث 

لتتم نيجيريا ومصر متاحة في الوقت الحاضر  نالسير الذاتية عحول  ياالتمكما أن 
مجمدين الرابع في اللمنشر في نياية المطاف جاىزة  صبحتلو بين األقران مراجعتيا 

ىناك و األفرييية.  الذاتية سيرالقاموس المجمدات العشرين المستيدفة من والخامس من 
السير الذاتية لمعديد من البمدان األفرييية األخرى عمى مستويات  حوليضا مياالت أ

 .مختمفة من اإلنجاز
 السيرقاموس التي تم نشر مجمدات الدول في الوقت الذي تنتظر فيو ف أخرى، جيةمن  .19

في األمانة شرعت ، ونشر مجمداتيابيية البمدان الستكمال الخاصة بيا، الذاتية األفرييية 
عمى سبيل المثال "شعب ، ""شعوب البمدان حول المجمداتسمسمة جديدة من از انج
 .شكل متزامن مع إنتاج قاموس السير الذاتية األفرييية"، بحيث يتم انجازىا بغانا

دماجاتجميعا شامال و  سمسمة "شعوب البمدان" ومن المتوقع أن تكون .21 تتناول لمياالت  ا 
 ربوية،الت ياوممارسات ،التيميدية األصيمة ياىياكمو  مبمدان،لالمجموعات العرقية الرئيسية 

والمؤسسات االجتماعية الكبرى األخرى، وكذلك األساس ، وغيرىاالدينية و واالقتصادية، 
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 اذ اموضوعىذا سيكون و . دولة فاعمةالمجموعات العرقية في  كلدمج  عميوييوم الذي 
 . زواياجيود التنمية الحالية من عدة بصمة 

 

 الفورية جندةاأل-خامسا

  عمى شبكة اإلنترنت لزيادة  جذاباألفرييية كموقع الكتروني موسوعة النسخة من إنشاء
 .إمكانية الوصول إلى مخرجات المشروع بطريية مفتوحة وخاضعة لممساءلة وشفافة

  لممشروع األفريييةتحرير رئاسة الإعادة تنصيب ىيئة. 
  محور حول الجامعات ومراكز وجعميا تت غير الناشطة اآلن الوطنيةلجان التعاون تنشيط

األساتذة تستيطب ىذه المجان البحوث األفرييية في جميع أنحاء اليارة. ومن المتوقع أن 
بشكل فعال  ونسيساىم نالذي يناألفرييي ينحثامن الب موغيرىن الموسميي نيواألكاديمي

 . صيمالمتعمية بمجال تخص المياالتالمشورة بشأن إعداد المواد و  ونيدميو 
  الموارد البشريةو البنية التحتية من حيث  ألمانة العامة لممشروعقدرات اتعزيز . 

 التمويل متطلبات -سادسا

أنشطة  مع، حاليا االجتماعية والسياسية في اليارة األفرييية النضاالتض اخفننظرا ال .21
 تباه،االن تستيطب، بما في ذلك بحوث يالتعميماالجتماعي واالقتصادي و  لشأنمة باصمت

 الحاجة إليو تشتد برامن ستوفرألمانة ل ةفرييياأل تحريررئاسة الىيئة  افتتاحإعادة فإن 
رئاسة عضوية ىيئة  بما أنمن البمدان األفرييية األخرى لممشروع  يلاالم الدعمالستعادة 

 .عدد مختار من البمدان المشاركةل التحرير تتكون من ممثمين
من عيد ىذا االجتماع انتخاب أعضاء جدد لمجنة  المتوقعةوتشمل النتائج األخرى  .22

حياء العديد من الدائمة و  جتماع ومع ذلك، فإن التنظيم الناجح ال الوطنية. التعاونلجان ا 



EX.CL/826 (XXIV) ADD.5 

Page 8 

ل لتمبية العديد من التكاليف المترتبة يمو تتعتمد عمى توفر ال ةفرييياأل تحريررئاسة الىيئة 
في جميع أنحاء اليارة  الدولممثمي لمل ىذه التكاليف تذاكر الطائرة عمى ذلك، وتش

 .اليومي الخاإلعاشة بدل  وواإلقامة في الفنادق، 
ذاتية من نيجيريا  ةسير تغطي التي ، يجري تنظيم المواد المتاحة في الوقت الحاضرو  .23

مجمدين الرابع والخامس من ا في الوالنشر الحيبين األقران  ةنيائيمراجعة الومصر لم
نشر يعتمد من قاموس السير الذاتية األفرييية. ومع ذلك،  تيدفةجمدات العشرين المسالم
مختمف األنشطة ذات الصمة بما في فر األموال الالزمة لمجمدين اعتمادا كبيرا عمى تو ال

بينيم  فيما والمستشارين المراجعيندعم المالي لممؤلفين، الذلك الرحالت الدولية، و 
 .وتكاليف الطباعة

 شبكة عمى جذاب الكتروني كموقع األفرييية لموسوعةا من نسخة إنشاء ويتطمب .24
 وخاضعة مفتوحة بطريية المشروع مخرجات إلى الوصول إمكانية لزيادة اإلنترنت
عمى شبكة االنترنت نشط ومؤمن نشاء موقع إلكبيرة نفيات مالية أولية  ،وشفافة لممساءلة
يتطمب المزيد من كما . غير محدودة الحجمقاعدة بيانات احتضان عمى  اقادر يكون 

 .ىمالاإل خالية من ارمةصصيانة ثيافة ب الدقيقاألموال لضمان االلتزام 
البنية التحتية بما في ذلك العديد من ألموال لتحسين ى الإىناك حاجة أيضا كما أن  .25

كما تحتاج . يا ضمن أشياء أخرى، واقتناء أجيزة الكمبيوتر وممحياتاألمانة ترميم مكتبة
مجيدات  وظيف سكرتيراتت يشمل تعزيز قدرة مواردىا البشرية بماي لإاألمانة أيضا 

 .والتحريرية مكتبيةلواجبات الألداء ابحوث  يوموظفمغتين ل
 :المضي قدماطريق  -سابعا
  لممشروع البمدان األفرييية األخرى من قبلإحياء الدعم التمويمي. 
  لو. اتابع باعتبارهممشروع ل االتحاد األفرييي اعتماد 
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 مشروعالإلعانة  ةالسنوي وتمنحتيديم حاد األفرييي االت إعادة. 
  لجميع الدول األعضاءإلى  رسالة باسم المشروعاالتحاد األفرييي توجيو. 

 ىو: ىذه الرسالةمن الميصود و  .26
 الجاري مشروعبال من جديدالدول األعضاء  توعية جميع . أ

المعرفة في البمد وي ذمن وغيرىم  ألكاديمييومالي الدعم تيديم الكل بمد لإلى  توجيو طمب . ب
 .من أجل نشرىابين األقران لمراجعة المياالت 

المشكمة الوطنية  ة التعاوننأو مركز أبحاث الستضافة لج ةكل بمد لتحديد جامع دعوة . ج
 من جديد.

 تيديم الدعم المالي لعمل األمانة فيممساىمة بصورة عاجمة لكل دولة عضو  دعوة . د

االتحاد األفرييي  مفوضية ةبأن رسالة من رئيس انا مناإيم ىذه التوصيات نيدم إننا: مالحظة
 .لممشروعأكبر ق نتائج يتحييمكنيا وبالتالي أكبر، زن يكون ليا و سوف 

- 
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الكلي اإلجمالي5 السنة4 السنة3 السنة2 السنة1 السنة

اإلجمالياإلجمالياإلجمالياإلجمالياإلجمالي

األمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالرالوحدة ثمنالتكرارالكمية

$USDاألفريقية التحرير هيئة عموم افتتاح إعادة

5313,078163,134163,134جوا السفر-  الخارج إلى السفر تكلفة

53312019,08019,080(أيام 3) الفنادق في اإلقامة

53350079,50079,500اليومي اإلقامة بدل

533426,6786,678المؤتمر ونفقات مرافق

13180540540المحلية والنقل السفر نفقات

268,932268,932اإلجمالي

:الدائمة اللجنة اجتماعات

1023,07861,56064,63867,87071,26374,827340,158جوا السفر-  الخارج إلى السفر تكلفة

1061207,2007,5607,9388,3358,75239,785(أيام 3) الفنادق في اإلقامة

10350015,00015,75016,53817,36418,23382,884اليومي اإلقامة بدل

106422,5202,6462,7782,9173,06313,925المؤتمر ونفقات مرافق

86,28090,59495,12499,880104,874476,751اإلجمالي

اإلنترنت شبكة على موقع وصيانة إنشاء

:األفريقية الموسوعة

213,2506,5006,8257,1667,5257,90135,917الفنية االستشارات

117,8507,8507,850وتصميمه االليكتروني الموقع تطوير

214,5009,0009,4509,92310,41910,94049,731واستضافته االليكتروني الموقع نطاق تسجيل

517003,5003,6753,67510,850التدريب

148503,4003,5703,7493,9364,13318,787والصيانة الدعم

11105105110215الضميمة رف شبكة تركيب

30,25019,84524,51221,87926,648123,134اإلجمالي

:وملحقاتها الكمبيوتر أجهزة المكتب، معدات

212,8005,6005,600الكثيرة للمهام الفوتوغرافي النسخ آالت

312,1056,31512,946الكثيرة للمهام طباعة آالت

211,5003,0003,1506,150الكمبيوتر خادم

117007007357352,170الفاكس

النفقات مجال وصف

األفريقية الموسوعة مشروع

سنوات خمس لمدة النفقات ميزانية

(2018 - 2013)

األمريكي بالدوالر
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الكلي اإلجمالي5 السنة4 السنة3 السنة2 السنة1 السنة

اإلجمالياإلجمالياإلجمالياإلجمالياإلجمالي

األمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالراألمريكي بالدوالرالوحدة ثمنالتكرارالكمية

1017007,0007,3507,35021,700مكتب كمبيوتر

518504,2504,4634,46313,175محمول كمبيوتر

11150150158158465رقمية فيديو كاميرا

118008008408402,480عرض جهاز

212505005255515796082,763الصوت تسجيل أجهزة

211,7503,5003,500مسطحة ضوئية ماسحات

1513004,5004,7254,72513,950.والمكتبة المكتب خزائن

28,31552514,09657923,93467,449اإلجمالي

:المركبات

1180,85080,85084,893165,743الرباعي الدفع ذات واغون ستيشن سيارة

80,85084,893165,743اإلجمالي

اللجان تسهيالت- المدير سفريات

المتعاونة الوطنية

1123,07836,93638,78340,72242,75844,896204,095جوا السفر-  الخارج إلى السفر تكلفة

1361405,2925,2925,5575,8346,12627,849(أيام 3) الفنادق في اإلقامة

1125006,3006,3006,6156,9467,29331,154اليومي اإلقامة بدل

47,97650,37552,89455,53858,315265,098اإلجمالي

:االجزاء نشر

3501144,9005,1455,4025,6725,95627,076 المخطوطات مراجعة

3501124,2004,4104,6314,8625,10523,208والتنسيق التصميم

2150100105110116122553الطباعي النموذج إنشاء

3501103,5003,6753,8594,0524,25419,340تنضيد

3502107,0007,3507,7188,1038,50938,679التصحيح

100015555,00057,75057,75060,63857,750288,888الطباعة

100015050,00052,50055,12557,88160,775276,282التغليف

124,700130,935134,594141,324142,471674,024اإلجمالي

667,303292,274321,220404,092356,2412,040,591الكلي اإلجمالي

(2018-2013) األجل متوسطة ميزانية

النفقات مجال وصف

األمريكي بالدوالر
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