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 دابينالي لوان - أفريقيالثقافة السالم في األول  األفريقيالمنتدى إحاطة حول 

 
 مقدمة

 

 األفريقيبعة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد اعتمدت الدورة الرا  .1

، لالزمةاة "اتخاذ جميع التدابير ، الذي طلب من المفوضي2015يناير في  XXIV / 558المقرر

م في السال لثقافة األفريقيتنظيم المنتدى لوال، جبالتشاور مع اليونسكو وحكومة جمهورية أن

، ي لوانداف، المعتمدة أفريقياالعمل لثقافة السالم في  خطة ، تمشيا معبينالي لواندا - أفريقيا

 ."مموارد لثقافة السالالمصادر والحول " 2013لعام  األفريقيالمنتدى خالل ، والجأن
 

نتدى على عقد الم 2018ديسمبر  18وال واليونسكو في ج، اتفقت حكومة أنفي هذا السياق .2

، من أجل تعزيز 2019سبتمبر ، في بينالي لواندا - أفريقياسالم في األول لثقافة ال األفريقي

دة كة متعدالسالم والالعنف، من خالل إقامة شراة الرامية إلى غرس ثقافة األفريقيالجهود 

 األطراف بين الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الفني والعلمي والقطاع الخاص

 .والمنظمات الدولية
 

 لواندا لبينالياألهداف العامة 
 

م زيز السالهو تع ااستراتيجي اهدفينالي لواندا ب - أفريقيالثقافة السالم في  األفريقيلمنتدى إن ل .3

 لي:يمن أجل تحقيق ما وتشجيعها  عمال األعن من خالل الدفاع  أفريقياواالزدهار في 
 

  رة ي القافابرة للحدود إدارة الموارد الطبيعية الوطنية والعمنع النزاعات الناشئة عن

 ؛ةياألفريق

  ؛لسالم واالستقرار والتنميةل ونوا دعاةليك يناألفريقيتثقيف جيل من الشباب 

 لقارة ادام في م مستاالستفادة من قوة اإلبداع والتراث الثقافي )في جوانبه المتعددة( لبناء سال

 ؛ةاألفريقي

 ؛منع العنف والدفاع عن حل النزاعات من خالل الثقافة والتعليم 

 ؛ةعن الموارد الطبيعي منع النزاعات الناشئة 

  مية في المساعي الرا –الالجئون والعائدون والنازحون -بالرك خلفعدم ترك أي شخص

 ؛أفريقياستدامة للنزوح القسري في حلول مإلى إيجاد 

 ؛في العالم األفريقي التفكير في التواجد 

 قياأفري تشجيع وسائل اإلعالم الحرة والمستقلة والتعددية لتعزيز السالم والتنمية في. 

 

 لواندا ليانبيرؤية 
 

 2030 ذ أجندةفيدا في إطار تنبينالي لوان - أفريقيااألول لثقافة السالم في  األفريقيُعقد المنتدى  .4

 2063ة أجندالتنمية المستدامة وتطلعات من أهداف  16هدف ال، بما في ذلك لألمم المتحدة

 ."ت البنادقإسكاو " "أجندة السالم"ا درتيهومبا األفريقيلالتحاد 
 

 :ثالثة محاور رئيسيةاألولى حول  هذه النسخة تركزت .5
 

  ؛اأفريقيتحالف من أجل ال -منتدى الشركاء 

 ؛تديات المواضيعية: منتدى األفكار، منتدى المرأة الشابةالمن 

 مهرجان الثقافات. 
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، سوونسالفيس لورينجالسيد جواو مانويل ، فخامة المضيففضال عن حضر حفل االفتتاح،  .6

ك ذاالي آن، رئيس جمهورية مكل من فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، والجية أنئيس جمهورر

، ميبيا، رئيس جمهورية ناجينجوبهاج السيد فخامة و، للثقافة األفريقياالتحاد مناصر و

ودري وسعادة السيد موسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، وسعادة السيدة أ

الم وبل للس، الحائز على جائزة ندينيس موكويجي، والسيد العامة لليونسكوأزوالي، المديرة 

 .2018لعام 
 

 الدولة زيرة، وواندا، معالي السيدة كارولينا سيركويرامثلت البلد المضيف أيضا في بينالي ل .7

اد مفوضية االتحولية. كما مثلت جآخرون في الحكومة األنللشؤون االجتماعية وأعضاء 

تماعية الشؤون االج ةأميرة الفاضل مفوضالسيدة سعادة ، اضافة إلى رئيسه، باإلاألفريقي

 .االقتصاد الريفي والزراعة ةجوزيفا ساكو مفوضالسيدة وسعادة 
 

ورية الرأس األخضر، جمهمع  ،ف أنحاء العالم في بينالي لواندابلدا من مختل 62شارك  .8

ناميبيا،  ،لمغربامالي، ، ستوائيةاالإثيوبيا، غينيا الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، 

 ت.الحكومافي أعضاء تضمنت رسمية جمهورية الكونغو، رواندا والبرتغال ممثلة بوفود 
 

لمنظمات الدولية ووكاالت األمم حضر ممثلون ل، واليونسكو األفريقيباإلضافة إلى االتحاد  .9

االقتصادية لدول وسط جموعة الم، البنك األفريقي للتنمية، متحدة التالية: االتحاد األوروبيال

، ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيللهجرةالدولية المنظمة ، ، هيئة األمم المتحدة للمرأةأفريقيا

 ، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةأفريقيامكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط 

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة ، والجالمقيم لألمم المتحدة في أن في إثيوبيا، مكتب المنسق

وض السامي لحقوق اإلنسان في مالي، جامعة ، مكتب المففي مالياألبعاد لتحقيق االستقرار 

 .ألمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرىالخاص لمبعوث المكتب األمم المتحدة للسالم، 
 

قي األفري االفتتاحية للمنتدى في كلمته ونسالفيس لورينسوجرحب فخامة السيد جواو مانويل  .10

االتحاد وولية جنبالتعاون الوثيق بين الحكومة األ الي لواندا،نبي -األول لثقافة السالم في أفريقيا 

ثقافي نوع الأن بينالي لواندا، باعتباره ساحة مميزة لتعزيز التيونسكو. وذكر األفريقي وال

لعلمي ني واوالوحدة األفريقية، يًمثل منصة فريدة للحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الف

ت نزاعاولية لمناقشة وتحديد استراتيجيات لمنع العنف والوالقطاع الخاص والمنظمات الد

ن ملشباب اعلى مشاركة فخامته الشاملة، شجع  ةم دائم. ونتيجة لهذه الديناميبهدف بناء سال

حل لوال وأفريقيا والمهجر كضمان لظهور قوة، من خالل تبادل األفكار المبتكرة، جأن

 أفريقيا. المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تواجه
 

 ينالي لوانداب - أفريقياالثاني لثقافة السالم في  األفريقيالمنتدى 
ت التفاقااعلى  ، أن الحفاظ على السالم ال يعتمدة، وال سيما في السياق األفريقيأثبتت التجرب .11

طة النش ، بل يعتمد قبل كل شيء على المشاركةأو االقتصادية أو العسكرية فحسب السياسية

و أثقافي الديني أو التنوعهم االجتماعي أو متحدون في  ،شكل عميق وروح وطنيةللمواطنين ب

 .السياسي
 

تي كيات الالسلووهذه المجموعة من القيم والمواقف أتي أهمية الترويج لثقافة السالم، ومن هنا ت .12

إن ثقافة  ، والتي يجب أن ينشرها ويمارسها كل فرد.اإلنسان وكرامتهس احترام الحياة وتعك

ادئ م بمبسالم تضع حقوق اإلنسان في المقدمة وتدين العنف بجميع أشكاله وتعزز االلتزاال

 .التفاهم بين الشعوب واألفرادكذلك الحرية والعدالة والتضامن والتسامح و
 

، 2002من العنف واالنقسامات قبل أن تحقق االستقرار في عام  عقودا تشهددولة بصفتها  .13

القات سلمية ليس فقط عإقامة باره عملية شاملة ودينامية تتطلب عن السالم باعتوال جتدافع أن

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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، وبين ، ولكن أيضا بين األفراد، والفئات االجتماعيةأو بينها وبين مواطنيها /بين الدول و

 .اإلنسان وبيئته
 

ا، دبينالي لوان - أفريقيااألول لثقافة السالم في  األفريقيالمنتدى نجاح ، وبعد في هذا السياق .14

ث قام ، حيقبلةالم تنظيم الدورةلالمواتية على تهيئة الظروف ولية بالفعل، جالحكومة األنتعمل 

ددة لجنة متعإنشاء ب فخامة السيد جواو مانويل جونسالفيس لورينسو، رئيس الجمهورية،

 في روح االحتفال بموضوع االتحادالمنتدى حتى يتسنى عقد ، القطاعات لهذا الغرض

م تنعزدهرة ومتكاملة وم أفريقيالبناء  الفن والثقافة والتراث: أدوات: "2021عام ل األفريقي

ي واردة ف"، وفي إطار تنفيذ إحدى البنود المتعددة األطيافالفي سياق التحديات بالسالم 

 .EX.CL/Dec.1098 (XXVII) ، وفقًا للمقرر طة طريق أنشطتهاخار
 

يقية حركة أفر الفاعلة والشركاء فياصر عنتجمع بين ال األفريقيمبادرة من االتحاد  باعتبارها .15

عم دأفضل واندا ببينالي لكل سنتين لمنع العنف والنزاعات وتوطيد السالم، ينبغي أن يحظى 

 ي تسهم فيشجع على نشر ثقافة السالم التي  أنهفي االعتبار  خذمع األ، من الدول األعضاء

 نقساماتلالحازم الجماعي الدي وفرالرفض أرض الواقع التعزيز الوحدة الوطنية وتترجم إلى 

اسية واقب سيعا من م، وما يترتب عليهأفريقياالعديد من البلدان في على  اأثر لذين والعنف ال

ادق ت البنإلسكا إلى التشكيك في الهدف االستراتيجي ؤدييمما واقتصادية واجتماعية خطيرة، 

 .في القارة
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