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 توثيق التاريخ األفريقي -أفريكانا"موسوعة مشروع "

  حلول دائمة للتحديات األفريقية بما في ذلك النزوح القسري إيجاد نحو 

 )بند اقترحته غانا(
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 يةميهامذكرة مف

 حلول دائمة للتحديات األفريقية  إيجاد توثيق التاريخ األفريقي نحو -أفريكانا"  موسوعةمشروع "

 بما في ذلك النزوح القسري

 خلفيةال
 

أوساجييفو د. كوامي ، لجمهورية غاناالسابق  قبل الرئيس من موسوعة أفريكانا تم إطالق مشروع .1

 . تم تصميم1691، في عام و. إ. ب. دوبوا فريقي، الدكتوراأل لمهجر، مع الباحث البارز في انكرومه

فريقيا والييا  األفريقية، مع التركيز بشكل اا  عل  التاريخ أللتوثيق التاريخ األصيل المشروع 

واألشخا  المنيدرين من أصل أفريقي في  ريقيينسسات االجتماعية ومساهمة األفوالثقافات والمؤ

، مما يقيينرألفل الذاتيةة لمعرفا إتاحة يق هذا المشروع إل التنمية العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي تيق

 .جديد واستعاد  الكرامة األفريقيةالتفكير اليؤدي إل  

إال ، بنجاح موسوعة أفريكانا ( مجلدات من3ثالثة ) قد نشرمشروع موسوعة أفريكانا  في حين أن  .1

بشكل كبير عل  مدى العقود القليلة الماضية، بعد عقود من التدهور تباطأت وتير  تنفيذ المشروع أن 

 هتماماال تأثير تيويل كان لها التيواالجتماعي واالقتصادي والصراع السياسي في القار  األفريقية، 

 انةإل  اإلعمشروع موسوعة أفريكانا  مانةألمنذ ذلك اليين، تم تخفيض التمويل المقدم و ع.المشروب

 .، والتي ال تكفي لدعم العمليات الفنية للمشروعقدمها حكومة غاناتي تالالسنوية 

 مشروع موسوعة أفريكانا ، وجهت حكومة غانا مناشد  إل  االتياد اإلفريقي العتماد1112في عام   .3

من اإلعالن  5الطموح رقم  للمساعد  في دفعفعيل التراث اإلفريقي التي تستيق التاريع كأحد مش

ـ الذكحول الرسمي   ،جاز المؤتمر. أةفريقياأل ول الهوية والنهضةلالتياد اإلفريقي ح 51رى السنوية ال

رته دواالل والمجلس التنفيذي  ، العادية الثانية والعشرين لرؤساء الدول واليكومات  دوراالل ال

قترح م(، بأغلبية ساحقة، 1112العادية الرابعة والعشرين التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا )يناير 

 . (Assembly/AU/16(XXII) Add.5) غانا

لمفوضية االتياد األفريقي مسؤولية  ديرية المواطنين واألفريقيين في المهجر، تولت م1119في عام   .2

ن، تم تنظيم ه. ومنذ ذلك الييفعيلالذي تم تمشروع موسوعة أفريكانا اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ تنسيق 

تراك مع باالشالمواطنين واألفريقيين في المهجر  فنية من قبل مديرية( اجتماعات استشارية 2) ةأربع

، غانا. جمعت هذه االجتماعات الفنية مزيًجا ي يوجد مقره في أكراذالمشروع موسوعة أفريكانا  أمانة

رائعًا من أصياب المصلية الرئيسيين، تم ااتيارهم بعناية من األوساط األكاديمية ومؤسسات 

والدبلوماسيين وابراء األعمال والكتاب  ةالسياسصنع ات التاريخية وسلطات األبياث والمجتمع

 .مهجرمن القار  وال أاوذين، المالمتخصصين في الدراسات األفريقية

نا اكأفري االتياد األفريقي بشأن اعتماد مشروع موسوعةمؤتمر  قررمبموجب  .5

(Assembly/AU/Dec.500(XXII)) ( مشروع موسوعة أفريكانا )أمانة ، تم تكليف جمهورية غانا

وتسهيل المشاورات بهدف إحياء وعي جميع الدول األعضاء  االتياد األفريقي مفوضية بالعمل مع

 .بالمشروع

تسهيل تكوين لجان تعاونية وطنية في كل دولة مفوضية االتياد األفريقي  كما طلب نفس المقرر من  .9

  مساعد  العلماء في مختلف الجامعات ومراكز تمولها الدولة العضو المعنية لليصول عل ،عضو

 .األبياث للمساهمة في الموسوعة

هو مشروع شامل يتخط  جميع مياور االتياد اإلفريقي في سعيه مشروع موسوعة أفريكانا  إن  .7

الالجئين والعائدين لقة بفريقيا بما في ذلك القضايا والبيانات اإلحصائية والتيديات المتعألتوثيق تاريخ 

 .والتي ستمكن القار  من توفير اليلول لها ،القسري نزوحوال
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 مشروع موسوعة أفريكانا هدف

ر للتنفيذ في إنشاء منبلمشروع موسوعة أفريكانا  يتمثل الهدف المباشر للتوجيه االستراتيجي الجديد  .8

مع العمل كمصدر موثوق للمعلومات حول حيا  السكان  مشروع موسوعة أفريكانا لنطاقاالكامل 

عند  لمشروعن لالمؤسسي باءاآلالمتوا  من قبل  األصليين في أفريقيا والييا  األفريقية، عل  النيو

 .تأسيسه

 

 سنةبموضوع ال مشروع موسوعة أفريكانا صلة

 لخطر ضار هناك عالقة بين السالم والتنمية والهجر  والتنمية. وقد تعرضت بعض أجزاء القار   .6

ضعف لا، وبالتالي الق العديد من نقاط اتنزاعالالتي تؤدي عاد  إل  نشوب  سيءبممارسات اليكم ال

 .لقار اتشويه صور   إل ذلك دااليا. وقد أدى  نازحينشمل الالجئين والعائدين واللمهاجرين التي تل

راعات يرجة مثل الصالياالت إذا لم يمكن توثيق ال سيتم تبديد الجوهر اليقيقي للتاريخ األفريقي .11

عدداً كبيراً من مواطنينا إل  النزوح، الستخدامه  تاضطروالتي واألمراض والجفاف في القار ، 

 .كمصدر للمعلومات العلمية

في القارات األارى، وال سيما أوروبا، من الخالفات السياسية  ريقيينلم تخل قضايا المهاجرين األف   .11

العقود الماضية. كانت هناك قضايا من درجات مختلفة من واالقتصادية بين القارتين عل  مدى 

 .من األرواح وكذلك جعل معظم المهاجرين عرضة للخطر كبير عدداسار   االنتهاكات تسببت في

حاجة لتوسيع شبكة أصياب المصلية،  ، هناكالقسري" نزوحالقار  من قياد  "حل دائم لللكي تتمكن  .11

األكاديميين والسلطات الميلية لتخفيف وطأ  األسباب والقطاع الخا  و مهجرلتشمل أعضاء ال

 .الجذرية للمهاجرين الضعفاء

اآلثار السلبية لليكم السيء الوعي ب نقطة انطالق لزياد  موسوعة أفريكانا يمكن أن يكون مشروع  .13

 لتقاسم نطلقمن المهاجرين كم موغيره مهجريمكن استخدام الووالصراعات في جميع أنياء القار . 

 .الخبرات اإليجابية والسلبية عل  السواء أثناء انتقاالتهم

ينبغي اإلشاد  باألدلة المستندية التي تجلب المعرفة العالمية من المنظور األفريقي، من االل إجراء  .12

موثوقة، الدا  النظر بشد  في األ وينبغي القسري في القار . نزوحمستفيضة كأدا  حقيقية ليل البيوث 

 ل المبتكر واليلو، غير صالية التي من الواضح أنهاالمؤقتة  ةفريقياأل يلولالبها لتستنير  قار ،من ال

 .سريالق نزوحللتوصل إل  حل دائم لقضية المن "الممارسات الجيد " التي يمكن تبنيها المستمد  

مع  تتماش التي و، لهجر  القسرية األفريقيةل اوثائقي امصدرباعتبارها الموسوعة سوف تكون  .15

 .، اطو  في االتجاه الصييح للبيوث العلمية ومشور  السياساتموضوع السنة
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 لالتحاد اإلفريقي ئدكمشروع رامشروع موسوعة أفريكانا  مشروع مقرر بشأن اعتماد

 EX.CL/1133(XXXIV)Add.7  الوثيقة
 

 المجلس التنفيذي،إن 

 ؛موسوعة أفريكانا بشأن اعتماد مشروع Assembly/AU/Dec.500(XXII)مؤتمر مقرر الإل   شيري .1

 ؛المشروعتفعيل  لتقدم الميرز فيلاالتياد األفريقي  مفوضيةبعمل حكومة غانا و يشيد  .1

 كأحد مشاريعها الرائد ؛ مشروع موسوعة أفريكانا فريقي اعتمادمن مفوضية االتياد األ يطلب .3

ة في القار  فريقيفريقي والمؤسسات األالدول األعضاء في االتياد اإلفريقي ومفوضية االتياد األ يناشد .2

 ؛مشروعال وفي المهجر دعم عمل

وتقييم  مشروع موسوعة أفريكاناي إجراء تقييم لألمانة اليالية لمن مفوضية االتياد األفريق يطلب  .5

 .إمكانية جعلها مؤسسة أفريقية
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