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 السيد إبراهيم بوبكار كيتا، رئيس جمهورية مالي،فخامة تقرير 

 التحاد األفريقي للفنون والثقافة والتراثا مناصر

 

 مقدمة

في أديس أبابا  9112فبراير  11و  11يومي  دعقنخالل مؤتمر االتحاد األفريقي الثاني والثالثين الم .1

 المنظمة القاريةمناصر بصفتي رئيس جمهورية مالي، على تولي مهمة  ،)إثيوبيا(، وافقت رسميًا

، مهمتيبرسم الخطوط العريضة ل من خالل تدخلي،في هذا الصدد، قمت، للفنون والثقافة والتراث. 

 ثالثة أهداف لنفسي:حدد أنني سأكدت وأ

جاوز تإذ يتعلق األمر بالثقافية األفريقية من الناحية المفاهيمية. كشكالية توضيح اإلعلى المساعدة  أ(

يات حول طفولية الخالفات ال ربط هذه المفاهيم العمل على أن يتم وتراث الثقافة والفنون والُمسمًّ

  ؛9102ؤية أجندة روذلك في إطار التنمية المستدامة والشاملة"، فهوم "بم

. حيث أنه يتعين إعطاء معنى ملموسا  للتنمية من خالل لتنمية البشريةعمل على تحقيق اتعزيز ال ب(

ن أالوعي بنشر بمر أيضا التركيز على العنصر البشري الذي يجب أن يكون هو األساس. يتعلق األ

لوعي من انبع مستداًما، يجب أن يهذا السالم يكون إذ  ل عد ثقافيخر للتنمية، بُ الوجه اآللسالم، وهو ل

 ؛هو ثراءبأن التنوع عميق ال

ة الثقافالرامية إلى منح من المبادرات  االتحاد األفريقي عدداتخذ ا. عمليةأو تعزيز األنشطة الدفع  ج(

من  بالتالياتها ويإمكانتعط كامل المبادرات لم مكانة مركزية. غير أن هذه األفريقية والفنون والتراث 

 إطارخارج وتم أيضا، كيفية دعم جهود مفوضية االتحاد األفريقي إلعادة تنشيطها. تحديد المهم 

ات اإلكشكاليعلى ملموس ير يمكن أن يكون لها تأثأخرى فريقي، تنفيذ أو تصور مبادرات االتحاد األ

 يستحق دعم االبعض منهوعليه، فإن ؛ واطنوها في المهجرأفريقيا ومتتمسك بها الثقافية التي 

 .مناصرال

 مزدوج:يرمي إلى بلوغ هدف الخلفية، قمت بصياغة هذا التقرير الذي  هذهأساس  على .9

في  9112ز منذ فبراير التقدم المحرعلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي  عالطإ -

 الرئيسأسندها إلى الفنون والثقافة والتراث بموجب الوالية التي مهامي بصفتي مناصر ظل 

 رئيس جمهورية رواندا؛السابق لالتحاد األفريقي فخامة السيد بول كاجامي، 

 .9191في القيام بها الخطوط العريضة للتدخالت التي أنوي تصور  -

 التسلسلين الزمنيين. هذينعلى التقرير يقوم هذا  .2

 

 9112بريل وأكتوبر إبين جزة : األنشطة المن1الجزء 

 مناصر هيكلة مكتب ال .1

افقني رأنه من الضروري إنشاء هياكل يمكن أن ترأيت للفنون والثقافة والتراث، عييني مناصرا ت ذمن .4

 :9112منذ فبراير هيئات ثالث إنشاء قمت بعلى هذا األساس، فكريًا وسياسيًا. 

 

 مجلس األقران.  1.1

رئيس دولة لالنضمام إلي في تشكيل مجلس األقران الذي تتمثل مهمته في  (19اثني عشر )دعوت  .5

تظر نفريقي. من المفي أنشطة االتحاد األالتوجيهات هذه العمل بصياغة توجيهات استراتيجية وضمان 

دفاع دور التحفيز والب ، على المستوى اإلقليمي الفرعي، أعضاء هذا المجلسقوم أيًضا أن ي

األقران في مجلس قائمة أعضاء توجد  .على المستوى القاريوالتسهيل، الذي هو دوري أيضا 

في أديس أبابا، على هامش  9191فبراير  2سيجتمع المجلس في الوثيقة الملحقة بهذا التقرير. 

 الحالية، إلضفاء الطابع الرسمي على إنشائه.دورتنا 

 

 االستشاريةللجنة .  ا9.1

كشخصية أفريقية معروفة ( 11سبع عشرة )مكونة من تتمثل مهمة اللجنة االستشارية الرئيسية وال .0

ل من خالدعم أنشطتي في في مجال الفنون والثقافة والتراث، تحظى باحترام نظرائها ومعترف بها 

على ، اللجنةشكيل في تلقد حرصت ها لنفسي. األهداف الثالثة التي حددتُ لبلوغ المساهمات الفكرية 
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 تعكس أنعلى ، وينالجنساللغات ومسألة ، وومراعاة مختلف األجيالجغرافي، التوازن القطاعي وال

 هم الشخصية. بصفتأعضائها تعيين لضمان استقاللية اللجنة، تم، التنوع األفريقي. باإلضافة إلى ذلك، 

من  15 حضر االجتماع . 9112أكتوبر  15و  14عقدت اللجنة اجتماعها األول في باماكو يومي  .1

اليونسكو وصندوق منظمة مفوضية االتحاد األفريقي والذين تم استدعاءهم وكذلك  11ـاألعضاء ال

 رفق تقرير االجتماع بهذا التقرير.يُ  .لتراث العالمي األفريقيا

 

 وحدة الدعم.  2 .1

اد مفوضية االتحقمت بتعيين مستشار خاص لتنسيق عمل وحدة الدعم التي ستكون، بالتعاون مع  .8

ة الدعم وحدكون األفريقي، العمود الفقري لتنفيذ األنشطة التي تم اختيارها بموجب الوالية. كما ست

 أمانة للهيئتين المذكورتين أعاله.بمثابة 

 

 مناصر مهمة الحديد ت  . 9

التي والقارة األفريقية في مجاالت الفنون والتراث والثقافة، حصيلة وضع اللجنة االستشارية أعدت  .2

 :تتمثل أهم جوانبها فيما يلي

التنمية  أهدافاألولويات بسبب الخلط بين ترتيب  االقتصاد حسببالنسبة إلى تهميش الثقافة   أ(

 وغاياتها؛

أي بلد د بع: لم يخصص مستمر في التمويللقطاع الثقافة وعجز غير كافية زانية ب( تخصيص مي

 ؛ن انخفاض هذه العتبةمن ميزانيته الوطنية للثقافة، على الرغم م %1نسبة ولو أفريقي 

لمهارات وكذلك االمجاالت الثقافية االفتقار إلى البنية التحتية الثقافية والتدريب المهني في ج( 

 ؛مناسبةال

التكفل ستقرار في عدم االمن خالل تنعكس التي في إدارة القطاع جدا نقاط ضعف كبيرة د( 

 للقطاع؛المؤسسي 

 لخارج؛على امتعدد األكشكال واألبعاد العتماد ه( اال

 المناهج األوروبية؛هج مفاهيمية تهيمن عليها إلى حد كبير الرؤى التي تركز على انو( م

 اتجاهات رئيسية.كهذه الخصائص من الممكن اعتبار  .11

البصرية و الثقافي األفريقي، في مجال الفنون الحيةلوحظ خالل العقدين األخيرين أن اإلنتاج غير أنه  .11

وأن االهتمام بالمشهد بروزها على الساحة جودتها ومن حيث وكذلك في مجال األدب، تفرض نفسها 

القارة على مستوى عدد من المبادرات، وجود . نالحظ أيضا في تزايد مستمر الثقافي األفريقي

ي ذالجهود المبذولة الختراع نماذج جديدة من أجل إنتاج و  من خالل اإلرادة في التقطيعة ،األفريقية

تنظيم تخرج عن النماذج المعهودة. وعليه فإن األمر ممارسات جديدة وتعبيرات وطرق مغزى، و

 المذكورة أعاله.رئيسية بذور التغيير، التي يمكن أن تؤثر على االتجاهات اليتعلق هنا ب

، من حيث تجد نفسها اللجنة االستشارية هو أن القارة من اجتماعتجلى لشعور السائد الذي إن ا .19

تي يثير تجاهات الثقيلة، الاالبين ، من ناحية، إذ أنها تتأرجحانتقالية؛  وضعية الثقافية، في كشكالية اإل

جميع أعضاء يرى كل اآلمال. حمل بذور التغيير التي تبين ومن ناحية أخرى، استمرارها القلق، 

لك التي ت االحتماالت: منهي بين البَينَين، وهي وضعية تؤدي إلى جميع القارة اللجنة االستشارية أن 

 .تلك التي تثير القلق إلىتسمح بكل التفاؤل 

على المستوى القاري سوف يعتمد على قدرة  منهم أن تطور القطاع االجتماعي والثقافي اقتناعا .12

كشراكات عمل على التوعية وإقامة والمن الناحية المفاهيمية، فرض نفسها الفاعلة على عناصر ال

هذا  ، فياعتمد أعضاء اللجنة االستشارية ،في المقام األول بين البلدان األفريقية، استراتيجية،

 .الالزمة التوصيات الشأن،

تخرجها  رؤية جديدة للثقافةيتعلق األمر بتحديد الثقافية. كشكالية تصور اإلتخص إحدى هذه التوصيات  .14

حياة أهداف وغايات ال تجسيد لاعتبارها مجاال ، وتوجد فيه حاليامن الفضاء الهامشي الذي 

اء . وبالتالي، إضفالفردية والجماعيةوتجسيد المشاعر التعليم، المسائل المتعلقة بالمجتمعية، و

ى جميع علساسيا ألنه يؤثر، بطبيعته، ا أقطاعيعتبر قطاع الثقافة النظر هذه، وجهة من  اإلنسانية. و

 مجاالت المجتمع األخرى.
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من خالل الصناعات اإلبداعية التي تخلقها، مثل  وذلك للتنمية االقتصادية امحرك لثقافة أيضاتعتبر ا .15

 مصدر إلهام.التي هي مثال حي عن ذلك والتي قد تشكل  النيجيريئية صناعة السينماال

 تا، باإلضافة إلى اإلنسانيا واسع النطاق الذي يُبرزمؤكشرالشامل  اهتعريفتعتبر الثقافة من خالل  .10

مج تحسين درمي إلى من الضروري وضع سياسة توعليه، والفنون، العالقة بالعلم والتكنولوجيا. 

 الثقافة في التعليم من التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي/الجامعي، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا.

 :عوةلدا .2

كرة فالقطيعة الضرورية لتجسيد على ضفاء طابع الشرعية إلمن الضروري الدفاع عن هذه المسألة  .11

، والرجوع إلى تاريخها الخاصة ، والتحدث مع فئاتهاتحديد أجنداتها الخاصةأفريقيا  أنه يجب على

المناصرين  وتدخالتمناصر معظم تدخالتي كإن آلخرين. ا يالخاص بدالً من مستقبل ما هو إال ماض

خطاب حول الثقافة والفنون والتراث كشاهد التطوير يتعين  ،لذلكفي هذا الشأن. المشاركين ستكون 

فاق القارة األفريقية، ألن الفنون والثقافة والتراث تشير إلى أكشكال تنظيم آلتاريخ ومؤكشر عن ال

 اته.لغوممتلكاته، وأنشطته اإلبداعية، وطرق إنتاجه، ومعتقداته، ومجتمع، ال

ات اللغعلى ظ امسألة الحفالتي تكتسيها أيًضا التأكيد على األهمية االستراتيجية من الضروري  .18

 ولكن أيًضا للمعرفة والثقافة. ،وسيلة للتواصلبصفتها ، هاحتى تطويرو، وحمايتها األفريقية

الثقافي  للتراثستكون بالتأكيد أحد المجاالت الثرية  اهتماًما خاًصا ألنهااالستعراضية فنون التستحق  .12

 األفريقي غير المادي.

 ن خالل:ت مساعي الدفاع عن هذه الفكرة متم .91

إطالق منطقة التجارة حول في نيامي  9112فريقي االستثنائية التي عقدت في يوليو مة االتحاد األق -

 الحرة القارية األفريقية؛

 ؛9112في سبتمبر  ،المعني بثقافة السالم المنعقد كل سنتين لواندامنتدى  -

 ؛9112في سبتمبر  المنعقدة الجمعية العامة لألمم المتحدة -

محادثات مع أربعة رؤساء دول  عمال،خاللها، على هامش األأَجريُت فريقيا التي أ -قمة روسيا -

 في مجلس األقران؛بهدف عضويتهم 

 .9112نوفمبر  14فيه في  لليونسكو الذي كشاركتُ ؤتمر العام الم -

 

 تنفيذية دعم األنشطة ال.  4

 :جوانب خمسفي المقترحة تنفيذية األنشطة التتمثل  .91

 تمويل اقتصاد الثقافة، -

 تطوير البنية التحتية الثقافية، -

 ،ةالثقافالعناصر الفاعلة في مجال تدريب  -

 الفنون والثقافة والتراث،الخاصة ب معلوماتالنظام  -

 الثقافية.تشجيع األنشطة  -

 :اآلتي شكلالفي  يموضوع تدخالتسطرة في السابق كانت بعض األنشطة الم .99

، الالزم لدخول تصديق خمس عشرة دولة عضوإيفاد بعثات إلى بعض الدول للحصول على أ( 

االتصال بالعديد من رؤساء الدول لتوعيتهم بالمسألة، قمت بإرسال  بعد. الميثاق حيز التنفيذ

 مبعوثين لضمان المتابعة المطلوبة؛

دعمهم السياسي والمالي ريقيين اللتماس رسائل إلى رؤساء الدول والحكومات األفب( بعث 

 . لتراث العالمي األفريقياصندوق لصالح 

 

 توقعةاألنشطة الم :9الجزء 

من خالل بالتشاور مع أعضاء مجلس األقران، وومفوضية االتحاد األفريقي، أنوي، بالتعاون مع  .92

 القيام باألعمال اآلتية:خبرة أعضاء اللجنة االستشارية، تعبئة 

الثقافة والفنون والتراث. سيتم تقديم سنة  9191إعالن بالتحاد األفريقي، سعي إلى أن يقوم االأ( 

 دعم الجميع العتماده؛ود التماس وأ عنايتكم الساميةإلى  شأنمقرر في هذا المشروع 
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طط خ قارية وخمسخطة وضع/استكمال خطط استراتيجية لتعزيز الفنون والثقافة والتراث )ب( 

 إقليمية(؛

 المنظمة الدولية للفرانكفونية، ووضع خطط مع الشركاء االستراتيجيين: اليونسكو، ج( 

( تصديقًا 15ل والحكومات من أجل الحصول على خمسة عشر )إرسال بعثات إلى رؤساء الدود( 

 9110الذي تم اعتماده في يناير ، ضروريًا لدخول ميثاق النهضة الثقافية األفريقيةوهو ما يعتبر 

 تنفيذ، حيز ال، 

ليكون  مألن هذا الميثاق ُصم   و. حيز التنفيذ الميثاق األفريقي للنهضة الثقافيةدخول االحتفال به( 

بشيء نفيذ تيجب االحتفال بدخوله حيز ال ،السياسات الثقافية في أفريقياجال وثيقة مرجعية في م

عواصم إحدى يمكن أن يقام حفل دخوله حيز التنفيذ في باماكو أو أديس أبابا أو رسمية. من ال

راء زلوااجتماع أيضا أن يتم االحتفال في نفس وقت انعقاد . ويمكن 9191في  ،المشاركيننصار األ

 التعجيل بتفعيل الميثاق.المسؤولين عن القطاعات المعنية بهدف 

على  ساعدي قدتعزيز هذا الصندوق إن دعم تعبئة الموارد للصندوق العالمي للتراث األفريقي. و( 

لتلبية واء سالمادية األفريقية في قائمة التراث العالمي لإلنسانية ممتلكات تسجيل النشيط عملية ت

 بشكل أكبر أو تأكيد حضورنا على المستوى العالمي؛ تنا اثروثمين الحاجة إلى ت

األمر فاستعادة التراث الثقافي األفريقي الموجود في الغرب. بخصوص فريقيا أصوت ز( إسماع 

 بعض البلدان فقط؛قضية وليس  ةقاريهو أن هذه المسألة قضية 

هذه الوالية صورة أوضح لذا الموقع طي ه. سيعمناصر على كشبكة اإلنترنتإطالق موقع الح( 

لثقافية الفاعلة اعناصر والخبراء واللجمهور الواسع غير المسبوقة وسيوفر لاألفريقية الثقافية 

لمهجر األفريقيين في ا ضمنوفريقيا أ"وضع" ومستقبل الثقافة والفنون والتراث في حول موارد 

 فكار التي يحملها األفراد؛جمع األإبراز ومن وسيسمح أيضا اإلنجازات. حول وكذلك 

 ستراتيجية وإرسال المبعوثين عند الضرورة؛الهمية ااألتنظيم بعثات/أنشطة ذات ط( 

لتشجيع الدول على مقرر اعتماد بالتحاد األفريقي ي( العمل على أن تقوم األجهزة المختصة ل

 .ذلكالوطنية للثقافة والتزامها ب هامن ميزانيات ٪1تخصيص ما ال يقل عن 

 

 :الخالصة

ى للتقدم علمراحل القادمة مع تحديد الإذن، بتقييم األعمال التي تم إنجازها هذا التقرير األول يسمح  .94

. من لدى األفريقيين في المهجرو ةفريقياأل طريق تنمية وتعزيز الثقافة والفنون والتراث في القارة

 ي. إنتالذين قبلوا مهمة مرافق المسؤوليات الموكلة إلي وإلى جميعكبر ن المهمة كبيرة البديهي أ

 بما في ذلك في، التحدي المتمثل في التطور الثقافي القوي والشامل والمتعدد الجوانب ألفريقيا

سياسية الرادة الدعم على أساس اإلالتزام الجميع وتطلب يسريعة التطور، لرقمية الجاالت االم

بمناسبة انعقاد دورتنا العادية  9191فبراير في يناير/آخر تقديم تقرير لتزم بأانبي، مشتركة. من جال

 الرابعة والثالثين. 

 

 (2: )لحقاتالم

 . قائمة أعضاء مجلس األقران؛1

 األول للجنة االستشارية؛جتماع . تقرير اال9

 .مقرر. مشروع ال2
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 الثقافة والتراثو الفنونحول قائمة أعضاء مجلس األقران 

 كاب فير رئيس ال

 ي كارلوس فونسيكاجورجالسيد فخامة 

 رئيس غانا

 السيد نانا أكوفو أدوفخامة 

 رئيس نيجيريا

 بوهاري ومحمدفخامة 

 االستوائيةرئيس غينيا 

 وجيما مباسووجن جتيودورو أوبيانفخامة 

 رئيس الكونغو

 يسوجدينيس ساسو نفخامة السيد 

 رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

 السيد فيليكس تشيسيكيديفخامة 

 ملك المغرب

 جاللة الملك محمد السادس

 رئيس مصر

 الفتاح السيسي فخامة السيد عبد

 رئيس كينيا

 كينياتاأوهورو فخامة السيد 

 إثيوبيا ةرئيس

 يزود وورك-يسهل السيدةفخامة 

 فريقياأرئيس جنوب 

 سيريل رامافوسافخامة السيد 

 رئيس ناميبيا

 فخامة السيد هاج جينجوب
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 التقرير العام للجنة االستشارية

  مقدمة عامة

من طالقا ن، لكن اتسوده الشموليةي عالم كبر فدور أالقيام بإلى يتعين على أفريقيا التي تتطلع  .1

 على تجديد سبل تواجدهاتاريخها، ومواردها الثقافية، وثراء وتنوع هوياتها والتي ترغب في 

 ةماعيواالجت ةاالقتصادي يتهافي بناء رفاه اثقافاتهدور توضيح فكر في تأن  ية،العالمالساحة 

لقة علمعقدة المتألة الهامة وامسيتعلق األمر بالخصوص بالتكفل بال. امجتمعاتهازدهار وكذلك في 

 تكوين الهويات األفريقية وتطويرها في عالم متعدد الثقافات.ب

الثقافة. النظريات الحالية للثقافة وواقع خاصة بنظرية بلورة دور الثقافات دون تحديد ال يمكن  .9

لى ع تقوم ىاألول تختلف اآلراء بشأنهما. ليها حتى اآلن مقاربتانتسيطر عالممارسات الثقافية 

 ةلثانياتتمثل والتي قد ال تتغير إلى حد ما. الصفات الثقافية التي من كشأنها أن تميز المجتمعات و

قة أن يغفل حقيلكنه واسع وهي تصور نسانية العالمية؛ تعبير عن التجربة اإلهي الثقافة أن ي ف

هما ُوجهتهما في الواقع طريقتان فكلتا المقاربتين . ةتاريخيحمل ميزات المجتمعات البشرية ت

ما أتها، كيالتي تفرغها من ديناميرقعة التأصيل الثقافات في تحبس  ىاألولمغلوطة، حيث أن 

من الضروري تجاوز هذه المقاربات  ،لذلك. لم تجريديفي عافتؤدي بها إلى االنصهار الثانية 

مقاربة الفيلسوف الكاميروني فابيان إبوسي تبدو في هذا المنظور، لتحقيق القطيعة الخصبة. 

 ،كشخصي للذات إنتاجوك صل،األ أنه الفرديعتبره الذي وقع الثقافة هي المرى أن الذي ي، 1بوالجا

بشكل أفضل مع الواقع في مجال الممارسات الثقافية تتوافق أنها  يبدو وهي المقارنة التي

 األفريقية.

 طويلة المدى والخياراتالالرؤى وفي هذا الصدد، هناك اهتمام متزايد بترسيخ السياسات الثقافية  .2

أيضا اتساع دائرة الجهات الفاعلة المشاركة في ياُلحظ . 2ة مقارنة بالسياسات السابقةرالمبتك  

التحوالت الجارية، والتي تؤدي في بعض األحيان إلى تنعكس ، مستويَينالال العمل الثقافي. على ك  

، والمنطق الثنائي، ورفض التسلسل من خالل إعادة النظر في مواضع  الفصلحقيقية، قطيعة 

 من خالل حصرها في الطابع الفولكلوري.الهرمي للمعرفة والثقافات، وكذلك 

 جاعة الكافية. تستدعي القطيعة المستدامة، التحلي بالش .4

لتطورات الحديثة في تكنولوجيا االتصاالت المسايرة الكاملة لالبتكار، من خالل اأوالً، كشجاعة  -

على خلق كذلك جديدة والثقافية الوسائط اإلعالمية التأثير على إنتاج لها والمعلومات التي 

 ؛نشر الثقافةلجديدة فضاءات 

التي تُْحيي اإلرث رة المبتكَ الممارسة بين ة وثم الشجاعة في الربط بين التصورات التجديدي -

 الثقافي؛

 التيفكرة وهي الالمستقبل؛ نحو أخيًرا، كشجاعة "اإلسراع" على حد تعبير إدوارد جليسانت و -

 ".3إلى المستقبلنظر نتجرأ على اللتلك التي عبر عنها إيمي سيزار عندما كتب "تشبه 

الجهات  لدى السياسي؟ الحقل  الفاعلة وحركاتالجهات لدى جد هذه الشجاعة؟ وأين ت ،لكن .5

دى للثقافي؟ بين صانعي القرار العام في مجال السياسات الثقافية؟ ل اافي المجالفاعلة والناكشطين 

نطاق ن إ؟ في التحالف بين هذه الفئات االجتماعية المختلفة؟ ينالمبتكر يناالقتصاديالفاعلين 

 الملموسة" لإلجابةوضاع "تحليل ملموس لألجب وضع يللغاية بحيث  فتوحاالحتماالت واسع وم

 تشخيص استراتيجي لقطاع الثقافة. يتعين علينا إعدادعلى السؤال المطروح أعاله. بمعنى آخر، 

، على على األقلأن يقوم، الثقافة، متعلق بيجب على التشخيص ال، مثل أي تشخيص استراتيجي .0

 :ما يلي

، لالثقافية، والجهات الفاعلة التي لها تأثير على هذه العوامتحليل عوامل تطور القطاعات  -

 هذه االستراتيجيات،ما يرتبط بجدوى واستراتيجيات هذه الجهات الفاعلة، و

 

                                                       
1 Christianisme sans fétiche, Éditions Présence Africaine, 1981 
2 Découvertes du Burkina, Gouverner pour et par la culture, page 45. 
3 Dans « Moi, laminaire » 
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 .المعنيلنظام ا، واالتجاهات الرئيسية وبذور تغيير ثوابتتسليط الضوء على ال -

 

و مضمون هذا ه. الثقافيةإلى تطوير النظم الديناميكيات التي تدفع حديد بتيتعلق األمر ، باختصار .1

  ا.به 4ي نوصيتال ةالنظاميمقاربة ال

، نيع، على تطوير النظام الماحد ذاتهفيما يتعلق بهذه المقاربة، ليس هناك أي متغيرة قادرة، في  .8

فحص الثورات إن تفاعل العديد من المتغيرات. يتوقف على النظام هذا وأن معنى وسرعة تطور 

: عواملأن المتغيرات األساسية للنظام تخضع لعدة تؤكد لنا عالمنا غيرت مالمح والتي هزت 

 تكنولوجية.الو/أو ، بيئيةوالثقافية، والسياسية، والجتماعية، واالقتصادية، الا

ي مثلما ورد فلرفاهية الثقافية واالجتماعية و"التنمية المستدامة والشاملة"، من ناحية أخرى، ل .2

وبالعالقة  ، ويمكن أن يعزز كل منهما اآلخر.بينها األفريقي، عالقات جدلية التحادل 9102 أجندة

ا تبنتهمفريقيا التي نريد"، فكرتين أ، تحت عنوان "9102تتضمن أجندة الثقافية، مع اإلكشكاليات 

 :، وهمااللجنة االستشارية

العنصر البشري. إن اعتماد مثل  كز علىتإذا كانت ترعنى إال لتنمية م)أ( ال يمكن أن يكون ل

هذا التصور العملي هو تحَد كبير في عالم يحكمه البحث المتسارع على النمو االقتصادي الذي 

يُنظر إليه كالغاية النهائية في الحياة المجتمعية بالرغم من الكوارث المجتمعية والبيئية لمثل 

 هذه الرؤية حول التقدم.

ا ومع سالم مع نفسهتعيش في بناء إفريقيا في التعجيل بإن طموح االتحاد األفريقي  )ب(

ة بل وكذلك من الرؤية الفلسفيسياسية الرؤية المن ، بطبيعة الحال، ينبع ىخراألأجزاء العالم 

أن الراسخ بليكون السالم مستداماً، يجب أن يأتي من الوعي إذ بناء السالم بعد ثقافي، لألن 

 ثراء. التنوع 

 

م إبراهي السيد  رئيس ماليفخامة هذه الخلفية، اجتمعت اللجنة االستشارية، التي أنشأها على  .11

لالتحاد األفريقي مناصر في باماكو لدعمه في مهمته ك 9112أكتوبر  15و  14يومي ر كيتا، ابوبك

ومن  كشخصية من أفريقيا 11تتألف من  ، التيهذه اللجنةعكفت للفنون والثقافة والتراث. 

لعات طاالستجابة لتعلى ، األفريقيين في المهجر الذين هم أعضاء في اللجنة بصفتهم الشخصية

إبراهيم كيتا من خالل التوفر على عناصر التفكير واقتراح األعمال الكفيلة بأن يتم إدراجها  الرئيس

تحاد لال عنية مبالتشاور مع أقرانه واألجهزة الالمناصر لرئيس/التي سيقدمها اطريق في خارطة ال

 األفريقي لضمان تنمية ثقافية أفضل للقارة األفريقية.

ج حول هذه النتائتدور اللجنة االستشارية. عمال التالية موجزا للنتائج الرئيسية ألالعناصر تقدم  .11

 محورين:

 التراث،ولمحة سريعة عن الوضع في القارة األفريقية في مجاالت الفنون والثقافة  -

فاع عنها عزيز الدالثقافية في القارة، وتكشكاليات لى تحسين تصور اإلالرامية إمن التوصيات جملة  -

 التي تركز على األولويات األفريقية.عملية األنشطة الالشروع في ودعم أو 

 

 أوال.   حصيلة الوضع

 :يةنقاط اآلتأكتوبر ال 14يوم عامة جلسة المجتمعة في اللجنة االستشارية تجلى من مداوالت  .19

لتنمية اأهداف االقتصاد حسب ترتيب األولويات بسبب الخلط بين بالنسبة إلى تهميش الثقافة  (1)

 ،وغاياتها

ي : لم يخصص أي بلد أفريقالمزمن في التمويلعجز القطاع الثقافة والمخصصة لميزانية ُضعف ال (9)

التي حددها  العتبة المنخفضة هذه من ميزانيته الوطنية للثقافة، على الرغم من ٪1 نسبة بعد

 ،االتحاد األفريقي

 ،مناسبةالمهارات ال إلى االفتقار إلى البنية التحتية الثقافية وتعلم المهن الثقافية وكذلك (2)

                                                       
4 Voir Futurs africains:Un guide pour les réflexions prospectives en Afrique 
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مؤسسي الالتكفل عدم االستقرار في نعكس من خالل نقاط الضعف الكبيرة في إدارة القطاع والتي ت (4)

 ،للقطاع

 الخارج،على متعدد األبعاد الوكشكال متعدد األالعتماد اال (5)

 األوروبية. مفاهيمية تهيمن عليها إلى حد كبير الرؤى مناهج  (0)

 

 لعقدين الماضيين أن اإلنتاجخالل الوحظ غير أنه،  اتجاهات رئيسية.كهذه الخصائص يمكن اعتبار  .12

ضل فرض نفسه بفالثقافي األفريقي، في مجال الفنون الحية والبصرية وكذلك في مجال األدب، 

ي القارة فهناك أيضا المشهد الثقافي األفريقي.  حيث أثر ذلك بشكل إيجابي على؛ مرئيتهجودته و

والجهود المبذولة البتكار نماذج للتغيير  اتاألفريقية ظهور عدد من المبادرات، في كشكل خطاب

للتعبير وطرق تنظيم ممارسات جديدة و ،ومبادرات مماثلة(وركشات فكرية )ذات مغزى جديدة 

هذه هي بذور التغيير، . (االستراحات المسرحية "ريكرياترال" في بوركينا فاسوأصلية مثل )

كورة الثقيلة المذتجاهات التأثير على االكفيلة بإكشارات ضعيفة، لكنها ، ربماوحتى ولو تعتبر، 

 أعاله.

كشكالية من حيث اإل من اجتماع اللجنة االستشارية هو أن القارةتجلى لشعور السائد الذي إن ا .14

 تجاهات الثقيلة، التي يثيراالبين ، من ناحية، إذ أنها تتأرجحانتقالية؛  وضعية افية، في الثق

اء جميع أعضيرى كل اآلمال. ببذور التغيير التي تسمح بين ومن ناحية أخرى، استمرارها القلق، 

التي  تلك االحتماالت: منهي بين البَينَين، وضعية تؤدي إلى جميع اللجنة االستشارية أن القارة 

 .تلك التي تثير القلق إلىتسمح بكل التفاؤل 

 تطورهو إذا لم تستطع اللجنة االستشارية إعطاء رأي نهائي بشأن مستقبل النظام الذي  ،لكن .15

وقف تقاري سيالمستوى العلى  ةالثقافيو ةاالجتماعيحياة مقتنعة بأن تطور الإال أنها ، مستمر

 تعبئة وبناءالعمل على من الناحية المفاهيمية، وحضورها تأكيد على  على قدرة الجهات الفاعلة

قل نهذه تحديات مهمة، إن لم  .في المقام األول بين البلدان األفريقيةتكون كشراكات استراتيجية، 

 من خالل تشخيص استراتيجيه الحصيلة السريعة  للوضع تأكيد هذبتحفظ ، ورئيسية. غير أنه

المذكورة أعاله، فإن مواجهة هذه التحديات لمراحل التحليلية والذي قد يؤدي إلى اأكثر تفصيالً 

، اعتمد أعضاء اللجنة وضعوفي ضوء هذا اله القناعة، في متناول القارة. بناًء على هذ

 واردة أدناه.االستشارية التوصيات ال

ة يعناألجهزة المإلى االتحاد اإلفريقي وأقرانه، وكذلك  الموجهة إلى مناصر ذه التوصياتشكل هت .10

ات ذات الصلة بالجانب التحديالتغلب على أن تساعد على سبال من كشأنها لالتحاد األفريقي، 

 المفاهيمي والعملي أو في مجال االتصال، التي تناولتها حصيلة الوضع. 

 

 الثقافة إكشكالية حول مفهوم ثانيا.  

إلنتاج أهداف اال اعتبارها مجو تهميشرجها من اليُخللثقافة يتعلق األمر بإعداد تصور جديد  .11

، يةالفردية والجماعوتجسيد المقاصد التعليم، المسائل المتعلقة بالمجتمعية، وساعي وغايات الم

ا أساسيا ألنه يؤثر، قطاعيعتبر قطاع الثقافة النظر هذه، وجهة من  أي تجسيد الطابع اإلنساني.

 على جميع مجاالت المجتمع األخرى.بطبيعته، 

من خالل الصناعات اإلبداعية التي تخلقها،  وذلك للتنمية االقتصادية امحرك لثقافة أيضاتعتبر ا .18

 مصدر إلهام.التي هي مثال حي والتي قد تشكل  النيجيري توغرافيةصناعة السينماالمثل 

 تا، باإلضافة إلى اإلنسانيا واسع النطاق الذي يقوممؤكشرالشامل،  هاتعريفإن الثقافة، من خالل  .12

حسين ترمي إلى من الضروري وضع سياسة توعليه، قة بالعلم والتكنولوجيا. العالعلى والفنون، 

التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي/الجامعي، بما في ذلك العلوم  انطالقا من ،دمج الثقافة في التعليم

 والتكنولوجيا.

 

 نماذج جديدةثالثا.   حول الدعوة إلى انتهاج 

جب أنه يفكرة القطيعة لتجسيد على ضفاء طابع الشرعية إلمن الضروري الدفاع عن هذه المسألة  .91

ا ن، والرجوع إلى تاريخالخاصة ان، والتحدث مع فئاتعلينا أن نتعلم كيف نحدد أجنداتنا الخاصة
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 نالمشاركين ستكوالمناصرين وتدخالت المناصر معظم تدخالت . انطالقا من هنا، نعتقد أن الخاص

 تاريخعن الخطاب حول الثقافة والفنون والتراث كشاهد التطوير يتعين  ،لذلكفي هذا الشأن. 

أكشكال تنظيم عود بنا إلى آفاق القارة األفريقية، ألن الفنون والثقافة والتراث تعن ومؤكشر 

أما بالنسبة إلى  لغاته.وممتلكاته، وأنشطته اإلبداعية، وطرق إنتاجه، ومعتقداته، ومجتمع، ال

على ظ امسألة الحفالتي تكتسيها التأكيد على األهمية االستراتيجية مؤكشر المستقبل، لن نكف عن 

 ولكن أيًضا للمعرفة والثقافة. وال ينبغي لنا أن نتجاهل ،لتواصللوسيلة بصفتها  اللغات األفريقية

اث الثقافي الترافية المتميزة من من الجوانب الثقستكون في الغالب االستعراضية حقيقة أن الفنون 

 غير المادي األفريقي، وبالتالي فهي تستحق اهتماًما خاًصا.

 

 : ترويج للثقافةمقترحات ال

المادية األفريقية في قائمة التراث العالمي لإلنسانية )سواء ممتلكات تسجيل الالعمل بجدية على  -

 (يالعالم أو إلثبات حضورنا على المستوىتنا اثروثمين لزيادة ت

بخصوص ا فريقيأصوت  إسماع فيما يتعلق باستعادة التراث الثقافي األفريقي الموجود في الغرب:  -

 واعتبارها قضية قارية وليست قضية بلد واحد، وذلك لمعالجتها بالشكل المناسب. ، هذه المسألة

 .الثقافة والفنون والتراثسنة  9191إعالن إلى دعوة االتحاد اإلفريقي  -

 .وثيقة مرجعيةكالميثاق األفريقي للنهضة الثقافية إقرار  -

 

 التنفيذية األنشطة رابعا.   حول 

التحتية  ةيتمويل اقتصاد الثقافة والبنبعدة جوانب تتمثل في المقترحة نفيذية األنشطة الترتبط ت .91

 الفنونحول الرئيسية في هذا المجال، وتدريب الجهات الفاعلة الثقافية، ونشر نظام معلومات 

 األنشطة الثقافية.ثمين والتراث، وتعزيز وت ،والثقافة

 

 تمويل اقتصاد الثقافة والبنية التحتية الرئيسية في هذا المجال (1)

المادية والرمزية  هامواردمن حيث من القارة )انطالقا إعادة التفكير في االقتصاد الثقافي  -

 ،والمالية(

 ،األولويةحق الثقافية التي تست التحتية الثقافية الرئيسية والقطاعاتية تحديد البن -

البنية التحتية الثقافية بتمويل من الدول األعضاء في االتحاد  مجال  ستثمار فيلالإنشاء صندوق  -

ل من قب الصندوقإدارة لقطاع الخاص األفريقي. يمكن حيث سيُفتح رأس المال أمام ااألفريقي، 

اريع مشعرض فريقي القطاع الخاص األ لبلدان ومتعامليلأيضا لتنمية. يمكن لبنك األفريقي ال

 ها.لى الصندوق لتمويلعثقافية 

 من ميزانيات الدول ٪1 نسبة من خالل تخصيصالثقافية سياسات االلتزام بالتمويل المستدام لل -

، وتحديد البنية التحتية ةالثقافيالجهات الفاعلة من تدريب ودعم  ن ذلكمك   . سيُ إلى هذا  القطاع

 فة،للثقا واالستثمار في التعليم والتدريب الفني، ووضع استراتيجية للترويج، هاوتطوير

اعتماد سياسات ضريبية كفيلة بتشجيع المؤسسات واألفراد على رعاية الفنون والثقافة  -

 والمساهمة في تمويلها، 

كشبكة  حقيقت، حيث يتمثل الهدف في كافيةالكمية ذات النوعية وبالنية التحتية الثقافية إنشاء الب -

نما الحفالت الموسيقية والمسرح والسي ات)المكتبات وقاع للبلدان لبنية التحتية الثقافيةلأفضل 

 ،التباينات في هذا المجالوذلك لتقليص ...( 

فق والتحتية الثقافية من خالل إنشاء عواصم ثقافية سنوية تحفيز على إنشاء البنية إنشاء إطار لل -

 ةيالفوتوغرافصور والسينما وال ،والمسرح ،الرقصفنون و ،بات)عاصمة الكالمجاالت الثقافية، 

)...، 

ة، على غرار متحف الموجودالمتاحف إنشاء متحف أفريقي للفن المعاصر و/أو دعم  -

 ،وهو أكبر متحف أفريقي للفن المعاصر في أفريقيا ،تاون"زايتزموكا" في كيب 

ضورنا أو إلثبات حتنا اثروثمين سواء لزيادة تإنشاء مراكز ثقافية أفريقية في العالم )هنا أيًضا،  -

 ،(يالعالم على المستوى
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قارية  كشبكات الالزمة مع استنادها إلى موارد بالمطبعة ووتزويدها بدعم إنشاء دار نشر قارية  -

 ،لكتب المنشورةاتوزيع وترجمة ل

قافية جديدة ئط ثجميع البنى التحتية لتسهيل إنتاج وساتطوير البعد الرقمي في استراتيجية إدراج  -

 .ونشر الثقافة وتعزيز وجود إفريقيا في عالم "اإلنترنت"

 

 تدريب الشباب والجهات الفاعلة الثقافية (9)

التراث في المناهج المدرسية لتعزيز قدرات الشباب وثقافتهم العامة وتزويدهم وعية بالتراج إد -

 فتخار،صدر للوحدة واالتكون مبقاعدة مشتركة 

المهن الفنية والثقافية والممارسات الفنية من خالل إنشاء معاهد التدريب  لمجا التدريب فيضمان  -

 ،في جميع التخصصات الفنية

قاليم في مختلف البلدان و/أو األالخاصة بالبحوث  مؤسساتالتشجيع البحث من خالل التعاون بين  -

 ،الفرعية

عمليات حماية  إطار إنشاء نظام للتعاون بين هياكل البحث والمعاهد أو كشركات التكنولوجيا في  -

 (إلخ...التراث وتعزيزه )الحفريات األثرية، وإصالح المواقع والمباني، 

 .السياسات الثقافية على المستوى القاريحول إنشاء نظام معلومات  -

 

 والتراثالفنون والثقافة حول نشر نظام معلومات  (2)

 المستوى القاري، السياسات الثقافية على حول إنشاء نظام معلومات  -

اس للسياسات مقيإنشاء فكرة مثل سمح بتقييمها؛ ذي سيلسياسات الثقافية الللتكفل باوضع مؤكشر  -

 ،(موجودة حالياالثقافية واإلنتاجات الرئيسية )مثل المهرجانات ال

سوق الفنون والعروض المسرحية مثل القارة )إنشاء دليل للمنصات الفنية الرئيسية في  -

 تحديد تسميتها،(، وتقييمها وفريقي للسينما والتلفزيونلمهرجان األاو ،ةاالفريقي

 .إنشاء عالمة "االتحاد األفريقي" للمهرجانات -

 

 األنشطة الثقافيةقييم تشجيع وت (4)

نقل ا من الت، حتى يتمكنويقيين"الثقافة واإلبداع" للفنانين األفرنقل تحت تسمية إنشاء تأكشيرة ت -

 ،دون صعوبة داخل القارة

تشجيع ولتعريف بالفنانين األفريقيين والموسيقى والسينما لدب إنشاء جائزة االتحاد األفريقي لأل -

 اتهم،إبداع

 ،فريقيا الحديثأتاريخ تتناول ( على كشبكة اإلنترنت إنشاء سلسلة )تلفزيون -

 ،من المقرر عقده في كينشاسا(الذي كان والثقافة )الرابع للفنون األفريقي مهرجان نشاء الإ -

 .ليداالتق عن معلوماتالروايات الوتعزيز  هانسخو األساسية ناترجمة ونشر نصوص -

 

الستناد قدر اإلمكان إلى مكاسب جميع هذه األنشطة، توصي اللجنة االستشارية باإلى بالنسبة  .99

المؤسسات واألدوات األخرى التي أنشأتها أو دعمتها منظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقي، 

 :من بينها

 لتقليد الشفهي؛لمركز الدراسات اللغوية والتاريخية  -

 مركز البحوث والتوثيق حول التقاليد واللغات األفريقية؛ -

 المركز الدولي لحضارات البانتو؛ -

 غات؛األكاديمية األفريقية لل -

 صندوق التراث العالمي األفريقي؛ -

 مدرسة التراث األفريقي. -

 

 : الخالصة
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 يلقارة األفريقية في مجال الفنون والتراث والثقافة، وهلوضع ا ىاألولانطالقا من هذه الحصيلة  .92

عض النتائج بل بتشخيص استراتيجي أكثر تفصيالً، يمكننا استخالص ستكمَ تُ يجب أن الحصيلة التي 

 لو لم تكن كشاملة:وحول ثالثة عناصر هيكلية مهمة حتى المؤقتة، وهي تتمحور 

ر اإبراهيم بوبك السيد رئيس ماليلفخامة مسبوق الدور غير سناد القرار االتحاد األفريقي بإإن  -

نشاء إضافة إلى مهام هذا المناصر، بالتحاد األفريقي للفنون والثقافة والتراث، إ، كمناصر لكيتا

بمسألة التنمية الثقافية  ، يؤكد االهتمام الكبير لدعمه في هذه المهمة ةلجنة استشارية أفريقي

 فريقيا؛أل

سياسية الرادة اإلتوصياتها بتم دعم إال إذا  ةكاملالاتها ياللجنة االستشارية إمكانحقق لن تغير أنه،  -

و أتسيير ال ةلحدود المرتبطة بواليعلى المدى الطويل، من خالل تجاوز امواصلة العمل لالراسخة 

 لسياقا في هذا الثقافية على المستوى الوطني أو اإلقليمي. كشكاليات أساليب اإلدارة المؤسسية لإل

مع الحرص على لإلسراع نحو المستقبل"، بالذات، يندرج نداء اللجنة إلى "التحلي بالشجاعة 

 ؛االتفاق عليها الحقيقية في تنفيذ البرامج التي سيتمالديمومة ضمان 

والمتعددة األبعاد والجوانب للمجال الثقافي، يتعين تطوير واسعة النطاق بالنظر إلى الطبيعة ال -

ا جدا يضروريعتبر هذا العمل . بدون استثناء نةبعاد المكو ْ التكفل بجميع األلضمان كشاملة مناهج 

 بالتغيرات السريعة فيتطور"، السيما في سياق يتسم في مجال "خاصة وأن الثقافة هي أصال 

 تقييم يستحق بالتالي، الهياكل الديموغرافية واالجتماعية والسياسية والبيئية والتكنولوجية.

أن يهدف إلى تشجيع االزدهار جب بحيث يهتمام؛ كل االوأقرانه األعمال التي أنجزها المناصر 

 العالم.محيطها وعبر الثقافي ألفريقيا في 
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 الثقافة والتراثو الفنونعن  تقريرالبشأن مقرر مشروع 

 

 مؤتمر،إن 

ر مناصالسيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، فخامة تقرير بارتياح بيحيط علما   .1

ه مساعيعلى التزامه ويهنئه والتراث في القارة و االتحاد األفريقي لتعزيز الفنون والثقافة

 ؛9112منذ تعيينه من قبل أقرانه في فبراير إحرازها التي تم عتبرة وكذلك النتائج الم ةالشخصي

لفنون والثقافة والتراث لألقران حول اإنشاء مجلس للمناصر بالمبادرة غير المسبوقة بيرحب   .9

ذه التوجهات في أنشطة االتحاد ضمان مراعاة هوصياغة التوجهات االستراتيجية، المكلف ب

 ؛، ويحييهاعلى المستوى اإلقليميتشجيع هذه المبادرة والدفاع عنها وتسهيلها و ،األفريقي

 9102جندة يؤكد على أهمية الثقافة والفنون والتراث في تحقيق األهداف والبرامج الرائدة أل  .2

 التحاد األفريقي؛ل

( دولة عضو على الميثاق األفريقي للنهضة الثقافية 14أربعة عشر )تصديق عرب عن ارتياحه لي  .4

ذلك بعد، على التوقيع قم بلدول األعضاء األخرى التي لم تدعو بقوة اوي 9110في يناير معتمد ال

 في أقرب وقت ممكن؛غية دخوله حيز التنفيذ و/أو التصديق على الميثاق المذكور ب

اكشد نلدول األعضاء لقطاعات الثقافة والفنون والتراث، ويمخصصات ميزانية انقص يحيط علماً ب  .5

سنة على األقل من ميزانيتها الوطنية للقطاعات المذكورة بحلول  1% تخصيصلالدول األعضاء 

 ؛9121

الثقافة ل عنية بمسائيحث المفوضية على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز هياكل االتحاد األفريقي الم  .0

م التحاد األفريقي وتقديالجاري على مستوى اوالفنون والتراث في إطار عملية اإلصالح المؤسسي 

 ؛9191إلى المجلس التنفيذي في يونيو/يوليو في هذا الشأن تقرير 

 9191إعالن حول ر كيتا، رئيس جمهورية مالي، االسيد إبراهيم بوبكفخامة يوافق على اقتراح   .1

ر مع بالتشاوريقي للفنون والثقافة والتراث ويطلب من المفوضية أن تقترح، سنة االتحاد األف

رر المقدورته خالل المجلس التنفيذي  تم بحثه واعتماده من قبلصلة ليال اموضوع ذال، المناصر

 ؛9191 ويوليو/يونيعقدها في 

م تقرير تقدي ،والتراثن من قبل أقرانه للترويج للفنون والثقافة عي  /القائد المُ مناصريطلب من ال  .8

خالل الدورة العادية الرابعة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد نصف مرحلي 

 .9191في يناير/ فبراير  ااألفريقي، المقرر عقده
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