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 مقدمة -أوال
حدة األفريقية، وخلفها بعد ذلك االتحاد األفريقي، الثقافة على نذ البداية، وضعت منظمة الوم .2

رأس جدول أعمالها، كما هو مبين في المادة الثانية )أ( من ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، 
التي تؤكد التزام الدول األعضاء بتنسيق ومواءمة سياساتها في مجال التعاون التربوي 

 والثقافي.

بالدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والثقافة والتراث كمحفزات للتنمية  اعترف االتحاد األفريقي .0
وجهان لعملة  هماوالثقافة  أن الفنوناالجتماعية واالقتصادية وتكامل القارة األفريقية. بمعنى 

لمجتمع، في حين أن لواحدة. يشكل األول اإلنتاج الفني والجماعي الذي يعكس الواقع الثقافي 
رأس المال االجتماعي والتراثي.  إليه لتكوينيستند  جتمع ويشكل األساس الذياألخير يمثل الم

الرغم من أنه يمكن اعتبار  على-تشكل الفنون والثقافة مًعا جزًءا ال يتجزأ من تراث الدولة و
 ووسيلة للتراث.مركز إيداع الثقافة بدورها 

ون والثقافة في ة الفنوتبسيط وتعزيز مساهمتنظيم ، استدعت الرغبة في عالوة على ذلك .3
فريقيا صياغة خطط عمل قارية للصناعات أاالجتماعي واالقتصادي في  التنمية والتكامل

( وخطة عمل 2990خطة عمل داكار للصناعات الثقافية )تعتبر الثقافية واإلبداعية واعتمادها. 
 .، مثاال على ذلك(0222االتحاد األفريقي للصناعات الثقافية واإلبداعية )

عام الفنون والثقافة والتراث في وقت ال تزال فيه الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  ييأت .4
تكاليف بشرية ومالية واقتصادية  29كوفيد  فرض جائحةتو .29كوفيد  آثار جائحة تكافح

األولويات االجتماعية  النظر فيباهظة على أفريقيا. توفر األزمة أيًضا فرصة إلعادة 
، والمساهمة في بناء قطاعات صحية ا في ذلك دور العاملين الثقافيينرة، بمواالقتصادية للقا

االجتماعي المساواة واالندماج والتماسك  نحوالصمود قدرة على واجتماعية أقوى وأكثر 
عليه بسببك وأنت ما  أناا م"أنا ، كما هو مستوحى من فلسفة أوبونتو وعصر النهضة األفريقية

 ".أنت عليه بسببي

االقتصادية بشكل والمجتمعات وفي التنمية االجتماعية تكامل ساهمة الكبيرة للثقافة في إن الم .5
بشكل عام وفي التخفيف من حدة الفقر من خالل خلق فرص العمل واالندماج االجتماعي 

لم يدرج االتحاد  ،كانت واضحة بال شك مرارا وتكرارا. مع أخذ كل هذا في االعتبا ،خاص
-2922وس جخطة عمل ال للتنمية، مثلالرئيسية  الخططط في جميع األفريقي الثقافة فق

اعتمد االتحاد األفريقي العديد من الصكوك بل  ،األفريقي لالتحاد 0203 أجندةو 0222
( وميثاق النهضة الثقافية األفريقية 2992ألفريقيا ) ، بما في ذلك الميثاق الثقافيالمتعلقة بالثقافة
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( والقانون 0229األفريقية ) ئيةنة السمعية والبصرية والسينما( والنظام األساسي للج0220)
 .(0222) حماية الممتلكات الثقافية والتراثلالنموذجي لالتحاد األفريقي 

 السوابق -ثانيا
رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة قمة العادية ل الدورة بالنظر إلى ما سبق، اعتمدت .0

، الميثاق الثقافي 2990لويس، في عام عقدت في عاصمة موريشيوس، بورت  األفريقية، التي
ضرورة تبسيط ومواءمة السياسات الثقافية عبر القارة بما بواسترشد  استلهمألفريقيا، الذي 

 عبر القارة وخارجها.سائدة اليتماشى مع الديناميكيات االجتماعية والثقافية 

اعتمدت منظمة الوحدة إضافة إلى التفكير العميق في الوضع االجتماعي واالقتصادي ألفريقيا،  .9
، التي دعت إلى تعبئة 0222-2922وس ألفريقيا جخطة عمل ال 2922األفريقية في عام 

الموارد الداخلية من أجل التعجيل بالتنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا. وبالنظر إلى 
وحدة الثقافة في تنمية القارة، فإن رؤساء دول وحكومات منظمة الالتي تلعبها همية األ

 فرديً نحو  علىالتزموا،  قد، 0222-2922وس ألفريقيا جاعتماد خطة عمل الباألفريقية، 
كاف  يعكس تطوير السياسات بشكل" ضمان أنب"، وشعوبهموجماعًي، نيابة عن حكوماتهم 

  ".القيم االجتماعية والثقافية ألفريقيا من أجل تعزيز هويتنا الثقافية

ديسمبر  24و 23كينيا، يوميعقد في نيروبي، المن يينقيقافة األفرأقر المؤتمر األول لوزراء الث .2
 ةالسادس ةالعادي الدورةه بعد ذلك تمشروع ميثاق النهضة الثقافية األفريقية، الذي اعتمد 0225

في العاصمة السودانية، الخرطوم، في عام  ،التحاد األفريقيا حكوماترؤساء دول و مؤتمرل
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه  .ا للثقافة والتعليم واللغاتمخصًص اي كان موضوعهت، ال0220

مايو  05كانت القمة األولى المكرسة للثقافة منذ أن أنشأ اآلباء المؤسسون الهيئة القارية في 
2903. 

على ميثاق النهضة الثقافية عضًوا في االتحاد األفريقي دولة ( 24) ةعشر أربع حاليا تصدق .9
مراجعة الميثاق الثقافي ألفريقيا. عقب  ،( دولة33ث وثالثون )وثال عليه ووقعت األفريقية
األفريقي  من الضروري، إنشاء آليات لتعزيز الدعوة داخل الدول األعضاء في االتحادفلذلك، 

التوقيع والتصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية وتنفيذه. ومن هذا ببهدف التعجيل 
التحاد ا مناصرإبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، المنطلق، تم تعيين فخامة السيد 

رؤساء دول  مؤتمرلالثانية والثالتين  الدورةخالل وذلك األفريقي للفنون والثقافة والتراث 
 .0229في فبراير االتحاد األفريقي وحكومات 
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المشار قمة الخرطوم،  خاللقررات الهامة التي تم اتخاذها معالوة على ذلك، وبالنظر إلى ال .22
حد المحفزات الرئيسية للتنمية أالثقافة ك دورإبراز  على لتي كان لها تأثير، واذلك قبلإليها 

وألهمت الحًقا  أفادتأيضا  نهافإأفريقيا،  فيتكامل الاالقتصادية ووالسياسية واالجتماعية 
الجمعية المنوط بها من قبل  التكليف اإلجراءات التي تتخذها مفوضية االتحاد األفريقي حسب

 :EX.CL/223 (VIII)وكان أهمها ما يلي )الوثيقة  ،العامة

   .يينقيوزراء الثقافة األفرلالتحاد األفريقي المؤتمر  قرر بشأن تقرير الدورة األولىالم (2

 .تماد خطة العمل اللغوية ألفريقياقرر بشأن اعالم (0

 .EX.CL/223(VIII)اللغات األفريقية )الوثيقة  عام 0220 عامإعالن  بشأنقرر الم (3

دها من بلصناعات الثقافية من أجل تنمية أفريقيا كما اعتم تعزيز حول خطة عمل نيروبي (4
 .حيث المبدأ وزراء الثقافة

 .ةاألفريقي والتكامل والنهضةالثقافة حول  إعالن نيروبي (5

فريقيا واالقتراح الخاص بإنشاء أالتراث العالمي في  وضعفريقي حول ورقة الموقف األ (0
 ،ومقره ميدراند 0220عام بالفعل تم إنشاؤه  الذي، فريقياألعالمي الراث تالصندوق 

 .جنوب أفريقيا

الكبير في  متحف أفريقياإحياء  بشأنو جادوجر واامن خالل تنفيذ قر مجددااالطالق  (9
 بتنسيقحاليا مفوضية االتحاد األفريقي  تقوم .الجزائر بروح من التضامن األفريقي

تحاد الل 0203أجندة  منء المتحف الذي يعد مشروعا رائدا األنشطة المتعلقة بإنشا
 .فريقياأل

ألكاديمية األفريقية حالًيا ا تقوده ذيالفيذ خطة العمل اللغوية ألفريقيا قرر بشأن تنلما  (2
 .، ماليمقرها في باماكوالتي يقع للغات 

اع مبادرات تطوير قط أرشدتقد وجهت و والصكوك المذكورةقررات والسياسات مإن ال .22
 الفنون والثقافة والتراث على المستوى القاري.

  عامالمقترح لل موضوعالواالتحاد األفريقي  لمؤتمرن يالثالثة والثالث الدورةقرر م -ثالثا
االتحاد األفريقي، ويوافقون على  مؤتمريقترح رؤساء الدول والحكومات كل عام خالل  .20

 صنع طة التي تنظمها أجهزةالعام التالي. ويوجه الموضوع األنش فيه فيموضوع للتفكير 
الدورة الثالثة  خاللاألفريقي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي.  السياسات لالتحاد

 فخامة، أيد رؤساء الدول والحكومات مقترح 0202المنعقدة في فبراير  للمؤتمروالثالثين 
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األفريقي التحاد ا عام ،0202إلعالن عام  ،الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي
أهمية الثقافة والفنون والتراث في تحقيق أهداف  المؤتمر على وشدد .والثقافة والتراث للفنون
أن التراث  ها الرئيسية وأعلناتعوتلك الخاصة بمشر األفريقي وكذلكتحاد الل 0203أجندة 

تحقيق التنمية أساسي إلبراز القارة في الساحة العالمية و عنصراألفريقي الغني والمتنوع هو 
 اامة والتكامل والسالم في أفريقيالمستد

 :0202تم اقتراح الموضوع المحدد التالي لعام  السياق،في هذا  .23

وقادرة على  ومتكاملةوالسالم زدهار تنعم باالأفريقيا حوافز لبناء الفنون والثقافة والتراث: "
 ". الصمود في سياق التحديات المتعددة القطاعات

الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الفنون والثقافة والتراث  0202وضوع المعتمد لعام تمشيا مع الم .24
توفر الرعاية الصحية األولية والخدمات االجتماعية للجميع و قادرة على الصمودوبناء أفريقيا 
وتستخدم االقتصاد اإلبداعي كأداة لتحقيق هذا الهدف، ستشكل  29جائحة كوفيد في أعقاب 

األفريقي والدول األعضاء في تحاد لالسياسة صنع الأساًسا لتدخالت أجهزة المجاالت التالية 
 االتحاد األفريقي والشركاء لتنفيذ األنشطة والبرامج في هذا الصدد:

 نون والثقافةالف 2.3
ميثاق النهضة و ،منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةو  ،فريقيتحاد األالل 0203أجندة  توفر .25

الصناعات الثقافية واإلبداعية،  حول خطة عمل االتحاد األفريقي المنقحةو ،قيةالثقافية األفري
بشأن   سياساتلل اتتوجيه ،األفريقية ئيةالبصرية والسينماوالنظام األساسي للجنة السمعية و

في القارة وكذلك في جميع أنحاء العالم مع إشارة خاصة إلى  السائدة  يات والتطوراتيكالدينام
في خلق فرص العمل وتوليد الدخل  هيمكن للصناعات الثقافية واإلبداعية أن تلعب الذيالدور 

 التمكين االقتصادي وتخفيف االستبعاد االجتماعي.تحقيق  فيوالشباب، وكذلك  للنساءسيما  الو

لتنمية االقتصاد اإلبداعي في  األساس عالوة على ذلك، فإن مجال تعليم الفنون هو حجر .20
في عملية النيباد -للتنمية األفريقي االتحاد مع وكالةستبدأ المفوضية بالتعاون القارة. وبالتالي، 

تعليم الفنون مع خطة  حولسياسة قارية بشأن تعليم الفنون. ستتماشى السياسة القارية إعداد 
التأكيد بالغ فيه من الم ليس الصناعات الثقافية واإلبداعية.حول  عمل االتحاد األفريقي المنقحة

في  وبعنايةوالعاملين الثقافيين في العملية، ويجب التفكير ملًيا  الحاسم للفنانيندور على ال
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ووضع الفنانين في القارة من أجل القيام بتدخالت  مسائلال

 وملموسة. مجدية
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  29 بعد كوفيدواالستجابة لمرحلة ما والعافية الصحة  0.3

نسيق وقائمة على الت 29لالستجابة لكوفيد  استراتيجية قارية مشتركة صاغ االتحاد األفريقي .29
التي ، 29الشاملة لجائحة كوفيد االجتماعية واالقتصادية  والتعاون واالتصال واالستجابة

 مناسبة لألمن البشري. مناهجوضع  حولتتمحور 

ألمن البشري هو توفير فرص عادلة وتعزيز ا 29كوفيد  إن الهدف النهائي لتدخالت ما بعد .22
عليه، من خالل توفير الرعاية الصحية األولية األساسية والخدمات االجتماعية للجميع. و

في مجالي الصحة والثقافة ما يلي: الوعي المستمر  29كوفيد ستشمل تدخالت ما بعد 
تدابير الوقاية الصحية األساسية من و 29كوفيد  مواصلة التركيز واالهتمام بجائحةبضرورة 

استخدام األدوية ، واالجتماعية واالقتصاديةنع العدوى والوفيات والحد من األضرار أجل م
  .القارة التقليدية كعالجات محتملة للتحديات الصحية التي تواجه

ن واألفالم والممثل ون وصانعوالموسيقين فيهم خدام العاملين في المجال الثقافي، بماستو .29
 فية.كوكالء للدفاع عن الصحة والعا ،والكتاب

المبالغة التأكيد على الدور الذي يلعبه قطاع الفنون والثقافة والتراث بما في ذلك ليس من  .02
الدور الذي يلعبه العاملون الثقافيون في تعزيز الصحة والعافية. يمكن للعاملين الثقافيين أيًضا 

ن خالل م 29الناجمة عن كوفيد  المساعدة في التخفيف من آثار الصحة االجتماعية والعقلية
 األغاني والمسرحيات واألفالم والمواد السمعية والبصرية.

 اللغات 3.3

تطوير وتنفيذ خطة لضرورة أربعة مبررات رئيسية  إلىتستند خطة العمل اللغوية ألفريقيا  .02
 ألفريقيا: عمل لغوية

 ؛ضمان االستقالل الثقافي للدول األفريقية وتنميتها من خالل استخدام اللغات األفريقية (2

اتصال ومساعدة في  وسائلفريقية من خالل تطوير اللغات اإلقليمية كعزيز الوحدة األت (0
 كسر الحواجز اللغوية؛

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

سية لالتصال الحفاظ على الروابط بين أفريقيا وبقية العالم من خالل اللغات األجنبية الرئي (4
 للغات األفريقية. لنسبةوتحديد أهميتها با
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الدول قبل  من ألفريقيا ويةعمل اللغالخطة  حملة لتنفيذاألفريقية للغات  األكاديميةلذلك ستطلق  .00
والتي تشمل مجاالتها ذات األولوية، صياغة السياسات وتعبئة  ،األعضاء في االتحاد األفريقي

 الموارد.

بشكل أساسي األفريقية للغات  األكاديمية ألفريقيا، ستقوممل اللغوية الع خطةلتحقيق أهداف  .03
عات االقتصادية اإلقليمية وجممبحملة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وداخل ال

 :بما يليضطلع ت المؤسسات اإلقليمية التابعة لالتحاد األفريقي لجعلها منظمات أووال

 رسمية ولغات عمل؛اعتماد لغات أفريقية أصلية كلغات  .2

على نطاق واسع في  ةستخدممصياغة سياسة لغوية تضع لغة أفريقية واحدة أو أكثر  .0
 تنميتها االجتماعية واالقتصادية؛ حورم

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

الموصوفة كلغات رسمية تحقق مستوى من التحديث يلبي احتياجات  اللغات التأكد من أن .4
 إدارة الدولة الحديثة؛

القيام بحمالت لتعليم أو إعادة تثقيف السكان بشكل منهجي حول الفائدة المتأصلة أو  .5
تجاه على نطاق واسع  يينقيمكافحة الموقف السلبي لألفرفي العملية للغات األفريقية 

  ؛اللغات األفريقية

في أنظمة التعليم  والجامعية(مان مشاركة جميع القطاعات )أي االبتدائية والثانوية ض .0
خدمة الترويج العملي للغة )اللغات( األفريقية المختارة  الحاجة، في الوطنية، حسب

 لغة )لغات( رسمية؛كأ( والمحددة )

جعل الجامعات الوطنية وغيرها من مؤسسات البحث والمؤسسات ذات الصلة أداة  .9
مثل  ،فيما يتعلق باألنشطة الترويجية المهمة فريقيةأساسية للترويج العملي للغات األ

تجميع القواميس الفنية والعامة، وكتابة الكتب المدرسية حول الموضوعات المفيدة، 
والمذيعين  تحريريينوال الفوريين فريقية والمترجمينتدريب معلمي اللغات األو

األفريقيين الصلة بحياة  المؤلفات ذاتوأنواع أخرى من  مفيدةوالصحفيين، وإنتاج كتب 
 ؛فريقيةوتحديث المفردات باللغات األ المعاصرين
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تسهيل عملية التعلم على ؤدي إلى تعليم اللغات األفريقية، التي ت أدواتوسائل أو  وصف .2
أنه لنقل المعرفة الرسمية أو أنواع أخرى من  بحقيقة اعترافانحو أفضل وأكثر فعالية، 

 ؛متعلملالمعرفة، يجب أن تكون وسيلة التدريس أو التواصل لغة مألوفة ل

استخدام اللغات األفريقية كوسيلة تعليمية في الحمالت الوطنية لمحو األمية في الدول  .9
 فئاتاألعضاء، اعتراًفا بالدور االستراتيجي النتشار محو األمية على نطاق واسع بين ال

تصادية للدول األعضاء، وإدراًكا تنمية االجتماعية واالقال تحقيق السكانية الوطنية، في
اللغات المحلية  استخدامإلى حد كبير، إذا تم  تم تسهيله وتسريعهي والكتابة القرأةن تعليم أل

 المألوفة للسكان الوطنيين.

حملة توعية ، سيتم القيام ب29كوفيد  لمكافحة األفريقية للغات األكاديميةتماشيا مع برنامج  .22
 ن تدابير الوقاية من المرض باللغات األفريقية.بشأ

الثالثة للشباب والثقافة  المتخصصة نيةفتم اعتماد أسبوع اللغات األفريقية من قبل اللجنة ال .04
، التي نظمها االتحاد األفريقي من YCS3/MIN/Report/P11/70)-(STCوالرياضة 

خالل مبادرة األمانة التنفيذية في الجزائر العاصمة، الجزائر، من  0222أكتوبر  05إلى  02
يناير كحدث سنوي  32إلى  04ي سيتم االحتفال به سنوًيا من ذالو فريقية للغاتلألكاديمية األ

كبير يجب أن تحتفل به جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، باعتباره لحظة خاصة 
. رالمهج في يناألفريقيوقيا اللغات األفريقية في أفري تعزيزموعد دائم لواألفريقية،  للهوية

تكامل أفريقيا تحقيق والهدف من ذلك هو إحياء وإبراز الدور الهام للغات األفريقية في 
تأخذ األكاديمية األفريقية للغات زمام المبادرة في اقتراح برنامج غني  وفسووتنميتها. 

 هيث تنظم خاللاألفريقية، ح كل عملها لالحتفال بأسبوع اللغاتومتنوع مع أجهزتها وهيا
ومسابقات شعرية ومعارض وغيرها، لتوضيح وتعزيز  اتمؤتمرات وندوات وعروض وكتاب

موضوع محدد خصص اللغات األفريقية. وسيبالمشاريع المنجزة في إطار عملية التوعية 
لغوية في الدول األعضاء السياسات ال 0202يكون موضوع عام  وفوس نسخةحتفال بكل الل

فرصة  ،باستمرار به، المقترنةفريقية واألحداث أسبوع اللغات األ تيحسيويقي. في االتحاد األفر
فريقية باعتبارها الركيزة األساسية التي ال يمكن إنكارها فريقية لالحتفال باللغات األللشعوب األ

 .وتنميتها فريقياأ تكامل من أجل تماسكلل للثقافة والتراث األفريقيين وعامال

  المنقول  راثالتاريخ والت 4.3

من  كبيرةبمجموعة المنقول  التراثهذا  يتميزو . المنقول للتراثتعرف أفريقيا بأنها قارة  .05
األنواع التي تنقل جميع القيم الثقافية التي تنتمي إلى القارة األفريقية. عّرف أ. رافائيل ندياي، 
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 عتبرها المجتمعمجموع البيانات التي يأنه "على المنقول  التراثلغوي عرقي، سنغالي وهو 
تهدف أجندة  ".ويحتفظ بها ويدونها، خاصة في شكلها الشفهي لتسهيل حفظها ضرورية،

فريقيا ذات هوية ثقافية قوية من التراث المشترك والقيم أإلى بناء فريقي األ تحادالل 0203
فريقي واألخالقيات المشتركة. إن أفريقيا التي نريدها لن تكون حقيقة إال إذا شكل التاريخ األ

 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

أداة مفيدة للغاية للقيام بحمالت الدعوة والتوعية بشأن تعزيز تنمية قطاع إن التراث المنقول  .00
 .29ريقيين في فترة ما بعد كوفيد االقتصاد اإلبداعي وكذلك صحة وعافية السكان األف

 

 التراث 5.3

يقي مع الدول األعضاء ستعمل مفوضية االتحاد األفريقي وصندوق التراث العالمي األفر .09
أعربت "دعوة الجزائر للعمل من أجل وقد ومجتمع الشركاء لتعزيز التراث الثقافي األفريقي. 

الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة أجيزت خالل  يالت ،فريقي"التراث األ
فريقية األالوطنية ومؤسسات للتمويل ال، عن القلق لعدم كفاية 0222في أكتوبر  -والرياضة 

ت دعوة بعرأوس عن حماية التراث، وخاصة صندوق التراث العالمي األفريقي.  ةالمسؤول
فريقية األعضاء بطء وتيرة تصديق الدول األأيضا إزاء مزيد من القلق عن الجزائر للعمل 
ى فريقيا مكانتها علأعلى ضرورة أن تحسن  ضة الثقافية األفريقية، وشددتعلى ميثاق النه

الخريطة العالمية من خالل المشاركة الجريئة في األحداث المتعلقة بالتراث والقضايا ذات 
إن الحاجة الملحة لحماية التراث الثقافي في أفريقيا وتطويره على نحو الواضحة.  األهمية
خارطة األجندة وفر ت: "أفريقيا التي نريدها". فريقيتحاد األالل 0203تجلى في أجندة تمستدام 

ريق لحماية التراث الثقافي في أفريقيا وتطويره على نحو مستدام. ومع ذلك، فإن عدم وجود ط
زيادة الوعي ضرورة أطر وسياسات تشريعية مناسبة لحماية وتعزيز التراث الثقافي يستدعي 

 بالصكوك القانونية لالتحاد األفريقي واليونسكو.

 فريقيا الكبيرأمتحف  2.5.3

فريقيا الكبير نيابة عن القارة. إن مفهوم المشروع يقترب من أ ستستضيف الجزائر متحف .02
 . الالزمة األموالعدم توفر المباني بعد بسبب يتم البدء في تشييد لم غير أنه، االكتمال. 
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االتحاد األفريقي للفنون والثقافة مناصر ، رئيس مالي وإبراهيم بوبكر كيتاسيقوم فخامة 
دعم الفي الحصول على م هار دوب ،والثقافة والتراثوالتراث، ومجلس األقران للفنون 

قدمت الحكومة وقد المساهمات المالية من الدول األعضاء والشركاء لبناء المتحف القاري. ب
متحف وتعمل اللجنة الفنية واالستشارية لـ ،دو تري(قصر )الجزائرية هيكًلا مؤقًتا للمتحف 

في األفريقي، على إطالق المعرض القاري األول  بالتعاون مع مفوضية االتحاد أفريقيا الكبير،
 .0202في عام هذا المكان 

 فريقي صندوق التراث العالمي األ 0.5.3

لدعم الحفظ  0220في جنوب أفريقيا في عام صندوق التراث العالمي األفريقي  تم إنشاء .09
يقيا. وجاء تكوين تراث الطبيعي والثقافي ذي القيمة العالمية البارزة في أفرلحماية لالالفعال و

تصدي الصندوق نتيجة للعمل الذي قام به االتحاد األفريقي واليونسكو لوضع استراتيجية لل
. وهو يدعم 2990تحديات التي تواجه البلدان األفريقية في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام لل

أقرت قد راث العالمي. والدول األطراف في الوفاء بالتزاماتها على النحو المحدد في اتفاقية الت
، تشكيل 0220في الخرطوم عام ة عقدالمنقمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، 

 الصندوق.

 رطة الطريقاخطة التنفيذ/خ -رابعا
للفنون والثقافة عام ك 0202يعرض الجدول التالي مشروع خارطة الطريق وخطة التنفيذ لعام  .32

 شمل:ي ووه ،والتراث

 ا؛اإلجراءات الواجب اتخاذه (2)

 جهات االتصال؛ (0)

 األطر الزمنية؛ (3)

 ؛ مكنةمصادر التمويل الم (4)

 .مالحظات (5)
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 مالحظات مصادر التمويل 0200 - 0202اإلطار الزمني  جهات التنسيق األنشطة الرقم
إطالق دخول ميثاق النهضة الثقافية  .1

 األفريقية حيز التنفيذ
الوحدة االستشارية 
الخاصة لمفوضية 
االتحاد األفريقي 

االتحاد  لمناصر
األفريقي للفنون 

والثقافة والتراث، 
األكاديمية األفريقية 

 للغات، 
مركز الدراسات 

اللغوية والتاريخية عن 
 طريق التراث المنقول

 

  مفوضية االتحاد األفريقي 0202يناير 

للجنة السمعية تفعيل األمانة المؤقتة  .0
البصرية والسينمائية والتعجيل بعملية 

 التصديق على 

 نظام األساسي للجنةال

مفوضية االتحاد 
 األفريقي 

 مفوضية االتحاد األفريقي،  0202فبراير 
 ضيفمالبلد ال-كينيا

 

لمؤتمر ون ثوالثالالدورة الرابعة  .3
 االتحاد األفريقي 

 مناقشات حول جوائز نوبل األفريقية -

 مالي، 0202فبراير  مالي
 مفوضية االتحاد األفريقي
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 االجتماع الثاني لمجلس النظراء -

ة إطالق الكتاب الذي يعبر عن الرؤي -
 قية حول الفنون والثقافة والتراثاألفري

4.  

فريقيا أمؤتمر تعبئة الموارد لمتحف 
 الكبير

 
 مفوضية االتحاد

 األفريقي،
 الجزائر،

 مالي

 
 0202أبريل 

 
 

 مفوضية
 االتحاد األفريقي، الجزائر

 

حف إطالق المعرض القاري األول لمت .5
أفريقيا الكبير في قصر دو تري 

 بالجزائر

نية فاللجنة ال 
االستشارية المشتركة 

فوضية االتحاد بين م
 األفريقي والجزائر

متحف أفريقيا  بشأن
 الكبير، 

صندوق التراث 
العالمي األفريقي، 

 اليونسكو

مفوضية االتحاد   0202نوفمبر/ديسمبر  
 األفريقي، الجزائر

 

فريقي الكبير الحفل الموسيقي األ .0
لالحتفال بشهر أفريقيا خالل عام الفنون 

 والثقافة والتراث

الجوائز لجنة 
 -الموسيقية األفريقية

اد مفوضية االتح
األفريقي، مالي، 

 مفوضية االتحاد األفريقي، 0202مايو  05
 مالي، 
لجنة جنوب أفريقيا،  

 الجوائز
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 الموسيقية األفريقية جنوب أفريقيا
تمر الثاني للكتاب األفريقيين تنظيم المؤ  .9

 الق حملة االتحاد األفريقي لتشجيعوإط
 ةاءالقر

االتحاد فوضية م
 األفريقي،

 مبيكي،إابو مؤسسة ت 
 اليونسكو 

إدارة الشؤون االجتماعية   2021يوليو
وإدارة الموارد البشرية 

-والعلم والتكنولوجيا
 مفوضية االتحاد األفريقي

 

ريقي حول وضع سياسة االتحاد األف .2
 تعليم الفنون

مفوضية االتحاد 
 األفريقي،

 النيباد،  
رابطة شركات 

 الطيران األفريقية

  0200أكتوبر -0202يناير 
 

 

إطالق خطة العمل المنقحة لالتحاد   .9
األفريقي حول الصناعات الثقافية 

  واالبداعية

إدارة الشؤون 
االجتماعية وإدارة 
-التجارة والصناعة
 مفوضية االتحاد

 األفريقي،
البنك األفريقي  

  ،لالستيراد والتصدير
العمال الثقافيون من 
مختلف القطاعات: 

الموسيقى، وسالسل 
القيمة في الموضة 
والتصميم، والفنون 

إدارة الشؤون االجتماعية  0202مايو 
وإدارة التجارة 

مفوضية -والصناعة
االتحاد األفريقي، البنك 

 األفريقي
راد والتصدير، لالستي

العمال الثقافيون من 
مختلف القطاعات: 

الموسيقى، وسالسل القيمة 
في الموضة والتصميم، 
 والفنون المرئية الخ....
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 المرئية الخ....
مفوضية االتحاد  السادستنظيم المؤتمر الثقافي األفريقي  .22

 األفريقي
  مفوضية االتحاد األفريقي 0202سبتمبر 

تحاد حملة في الدول األعضاء في اال .22
وداخل المنظمات التابعة  األفريقي

للمجموعات االقتصادية حول خطة 
 العمل اللغوية ألفريقيا

مفوضية االتحاد 
 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 0202ديسمبر-يناير

مفوضية االتحاد  االحتفال بأسبوع اللغات األفريقية .20
 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 0202يناير 

حول  نشر الجريدة العلمية الدورية .23
 التاريخ والتراث المنقول

مفوضية االتحاد  
 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 2021ديسمبر-يناير

جمع واستثمارالمصادر الشفهية   .24
بغية اإلسهام في  والمعارف المحلية

 داخلي ألفريقيار الالتطو

مفوضية االتحاد 
 األفريقي

  ة االتحاد األفريقيمفوضي 0202يونيو 

تشكيل شبكة تعاونية حول التراث   .25
 األفريقي المنقول

مفوضية االتحاد 
 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 0202يونيو 

جمع ودراسة اآلليات المحلية لمنع  .20
النزاعات وإدارتها وتسويتها في وسط 

 وشرق أفريقيا

مفوضية االتحاد 
 األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي 0202أكتوبر -فبراير

تنظيم مؤتمرصندوق التراث العالمي  .29
 للشركاء/المانحين األفريقي

وحدة مفوضية االتحاد 
األفريقي االستشارية 

الخاصة لمناصر 

صندوق التراث العالمي   0202يناير 
 األفريقي، جنوب أفريقيا
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االتحاد األفريقي 
للفنون والثقافة 

 والتراث
صندوق التراث  لشباب حول التراث في أفريقيامنتدى ا .22

 العالمي األفريقي،
مفوضية االتحاد 

 األفريقي،
  اليونسكو

صندوق التراث العالمي  0202مايو  -أبريل
 األفريقي،

إدارة الشؤون االجتماعية 
–وإدارة الموارد البشرية 

 مفوضية االتحاد األفريقي،
 الجابون

 

لمي االحتفاالت بيوم التراث العا .29
 األفريقي

صندوق التراث 
 العالمي األفريقي،
مفوضية االتحاد 

  األفريقي،
 اليونسكو

صندوق التراث العالمي  0202مايو  5
 األفريقي،

الدول األعضاء في  
 االتحاد األفريقي

 

مائدة مستديرة حول المسائل المتعلقة  .02
  بالتراث العالمي في أفريقيا

صندوق التراث 
 العالمي األفريقي،

اليونسكو، مفوضية 
 االتحاد األفريقي

، الدورة الخامسة 0202يوليو -يونيو
 واألربعون للجنة التراث العالمي

صندوق التراث العالمي 
 األفريقي

 
 
 

ي يعقد الثاني الذ األفريقي منتدى لواندا .02
 حول الثقافة من أجل السالمكل سنتين 

إدارة الشؤون 
االجتماعية وإدارة 

 -السلم واألمن
مفوضية االتحاد 

 مفوضية االتحاد األفريقي، 0202سبتمبر 
 اليونسكو،

 أنجوال
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 األفريقي،
 اليونسكو،

  أنجوال
مديرية المواطنين   مشروع موسوعة أفريكانا .00

واألفريقيين في 
المهجروإدارة الشؤون 

مفوضية  -االجتماعية
 االتحاد األفريقي،

مركز الدراسات  
اللغوية والتاريخية عن 

التراث  طريق
 ،المنقول

 اليونسكو

   مفوضية االتحاد األفريقي 0202أكتوبر 

للتركيز على  منتدى القادة التقليديين .03
 الطب التقليدي

مفوضية االتحاد 
 األفريقي،

 مالي

  مفوضية االتحاد األفريقي 0202نوفمبر 
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 رصد ال -خامسا

األنشطة المختلفة الرصد هو عنصر شمولي مرغوب، يعتبر ضرورًيا، أثناء عملية تنفيذ  .32
على وجه التحديد، مع و .األفريقي تحادلال، عام الفنون والثقافة والتراث 0202المتعلقة بعام 

مراعاة األطر الزمنية لتلك األنشطة، فإنه يعمل على قياس مستوى تنفيذها على النحو المتوخى 
 رطة الطريق.افي خ

نات لتعديل أو مراجعة بعض األنشطة إعارصد عملية القدم عالوة على ذلك، من المتوقع أن ت .30
وال سيما  ،واألطر الزمنية، خاصة مع توفر األموال. وستشمل مختلف أصحاب المصلحة

مركز الدراسات التاريخية و األكاديمية األفريقية للغاتمفوضية االتحاد األفريقي، بما في ذلك 
مع نوع من خط يقي، واللغوية عن طريق التراث المنقول، وصندوق التراث العالمي األفر

إلى مجلس النظراء والمجلس التنفيذي واللجنة الفنية المتخصصة للشباب غير المباشر بالغ اإل
 والثقافة والرياضة والدول األعضاء.

خالل والتراث إلى المجلس التنفيذي ولثقافة شامل عن تنفيذ عام الفنون وا سيتم تقديم تقرير .33
 قبل اعتماد الموضوع التالي. 0200/فبراير يررؤساء الدول والحكومات في ينا مؤتمر
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