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ّ
ّ
واإلاِعشة ّ
لخحشهها ،على الشغم مً إهشاهاث
اإلاعخللت في الجضابش باآللُاث اإلاىاظبت
الشظمُت التي حعمل مىز علىد على العُؼشة ّ
ّ
الخامت على وامل مفاصل
العُاظت
ّ
ّ
الحُاة الثلافُت بالجضابش؛ العُاظت التي بذؤث جترهح مؤخشا هظشا النهُاساث ظعش
البتروٌ التي ظخظؼش الذولت إلى مشاحعت جىحهاتها الاكخصادًت الىبري.
ًإحي هزا اإلاششوع إرن هذاعم ؤظاط للفاعلين الثلافُين بالجضابش ـ ظىاء
الشظمُين ؤو اإلاعخللين؛ مً حُث جىفيره للاعذة بُاهاث إلىتروهُت جمىح لهم
ّ
ّ
ّ
الثلافُت ،هما حعمح لهم
وفعالُاتهم
إمياهُت الخعشٍف بمؤظعاتهم ومشاسَعهم
ّ
ّ
ألاسطُت
حعاظُاث وػىُت ممازلت على امخذاد التراب الىػني ،هزه
بالدشبًُ مع
الشكمُت اإلاعدىذة إلى جىىىلىحُا خش ّ
ّ
ابؼُت محترفت؛ ظدعهم حخما بحصش وسصذ
مىاسد الثراء الثلافي بالجضابش؛ التي لم حعدثمش بئظتراجُجُت واعُت ّ
لحذ آلان ،جمىح
لها ّ
ّ
خصىصُاتها مً حهت وجدُحها همصذس زشاء اكخصادي وؤمً
حم الخعبير عً
مجخمعي مً حهت مغاًشة.
ّ
ّ
الثلافُت في
إن اإلايزة ألاظاط لهزه الخشٍؼت عذا حغؼُتها إلاجمل اإلاؤظعاث

الجضابش ،هي ّ
كابلُتها للخحُين اإلاعخمش الزي ظِعمح بخجذًذ معؼُاتها بحعب
ّ
ّ
الحعاظُاث
الخغيراث اإلاشصىدة على اإلاُذان ،وبحعب ؤًظا ججاوب وجيازف
ّ
الثلافُت بالجضابش مع هزا اإلاششوع اإلاجخمعي في ألاصل.
ّ
هما ّ
سكمُت حض ّ
زلافُت ّ
ّ
ابشٍت جدُح للعالم
ؤن هزه الخشٍؼت ظخمثل ّؤوٌ واحهت
ّ
ّ
ّ
وعملُت ال
بشفافُت
الخعشف والخىاصل والفاعلين الثلافُين في الجضابش،
فشصت
حعىص ألي وظاػاث بيروكش ّ
اػُت معُلت.
ّ
الثلافُت في الجضابش"
عىذما ؤػللذ "مجمىعت العمل حىٌ العُاظت
ّ
ّ
زلافُت
زلافُت للجضابش؛ لخعضٍضها بعُاظت
مششوعها الشامي إلى هخابت ظُاظت
واضحت ّ
ّ
وشفافت ومعدىذة باألظاط إلى مشىسة مىظعت واإلاجخمع اإلاذوي الزي
ّ
ّ
الىػىُت همعؼى ّ
ّ
مادي ومعىىي؛ لم
ًفترض ؤهه اإلامثل والحامي الشبِغ للثلافت
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جىً جمخلً إال سصُذها مً ؤلاسادة الىازلت بالخغُير؛ حغُير جفاصُل ومفاصل
ّ
اإلاهشحاهاجُت ومظاهش ظىء اظدثماس
اإلاشهذ الثلافي الجضابشي الزي ػغذ علُه
الشؤظماٌ ؤلابذاعي الجضابشي.
ؤن هزا الشصُذ مً ؤلا ادة ّ
غير ّ
الحلت غير اللابلت للخفاوض وان وافُا ؤن
س
ّ
اإلاعخللين ّ
ألوٌ ّ
مشة خلف
ًجمع مجمىعت مً الفاعلين الثلافُين الجضابشٍين
مششوع ّ
ّ
مىحذ ٌعىغ ّ
الثلافُت.
الهم الغالب على آفاكهم
مً راث دٌعمبر  28100وهزه اإلاجمىعت حشخغل إرن على فىشجين ؤظاظِخين
ّ
الثلافُت الجض ّ
ّ
هما حشذ ّ
ابشٍت اإلاؤمىت بفىشة الثلافت اإلاعخللت حىٌ
ؤهم الؼاكاث
ّ
الثلافُت الزي ػشحخه للخذاوٌ الجماهيري ظىت  ،8102وحعضٍض
مششوع العُاظت
ووظُفُت ّ
ّ
ّ
الجضابش بئػاساث ّ
جِعش مً فشص الاظخغالٌ
زلافُت حذًثت
وآلُاث
والىصىٌ إلى مىاسد الثلافت الجض ّ
ابشٍت دون اطؼشاس اإلاشوس على الؼشق واإلاىافز
البيروكش ّ
اػُت اإلاعشكلت.
ّ
جبيذ لذعم ػشوحاتها هزه اظتر ّ
اجُجُاث مخباًىت وان ّؤولها الحىاس
وللذ
وػىُتّ ،
ّ
زم
والدشاسن اإلاباشش وحمهىس اإلاهخمين واإلاىاػىين عبر جىظُم للاءاث
ّ
ّ
الثلافُت لخلم
مخخصصت لإلداسة
جذسٍب وجيىًٍ الفاعلين الشباب في دوساث
ّ
ّ
ّ
ّ
مىهجُاث حذًذة للدعُير
اإلاخفخحت واإلاخحىمت في
الثلافُت
حُل مً ؤلاػاساث
الثلافي غير اإلاعدىذة ؤظاظا على ؤلاششاف اإلاباشش والحصشي للذولت ،وؤخيرا
ّ
ّ
هىعُت حعهم في حعضٍض البيُت الىاشئت لللؼاع الثلافي
زلافُت
إػالق مشاسَع
ّ
الثلافُت للجضابش هىمىرج عً هاجه
اإلاعخلل في الجضابش ،وٍإحي مششوع الخشٍؼت
اإلاشاسَع.

2

ّ
الثلافُت بالجضابش" على الشابؽ ؤدهاه :
ًىظش مىكع "مجمىعت العمل حىٌ العُاظت

.http://gtpca.org
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ّ
ّ
ّ
هخؼىس مىؼلي إرن إلاعاس
الثلافُت للجضابش حاءث
إن فىشة إػالق الخشٍؼت
ّ
اإلاذهُت ،إلى ػشح وزُلت العُاظُت
عمل اإلاجمىعت ؛ الزي اهؼلم مً اإلاشاوسة
ّ
ّ
ّ
ّ
لحشهُت الدشاوس ،إلى الخذسٍب والخيىًٍ مع الحشذ
همحصلت
إعالمُا
الثلافُت
ّ
والاحخماعُت ،اهتهاء إلى ػشح
ؤلاعالمي اإلاخىاصل عبر وظابل ؤلاعالم الخللُذًت
ّ
ّ
وزىسٍت.
زلافُت حذًذة
همارج مشاسَع

إلاثاحة
ّ
زلافُت ّ
ّ
إن اإلابذؤ ألاظاط الزي ًلىم علُه إوشاء ؤو إػالق ّ
سكمُت
ؤي خشٍؼت
ّ
الثلافُت عً بلذ ؤو
هى مبذؤ إلاثاحة؛ إجاحت ؤهبر كذس مً اإلاعؼُاث واإلاعلىماث
حيز حغشافي ّ
ّ
ّ
ّ
الشظمُت ؤو
اإلاؤظعاث
معين مً حُث اإلاىاسد اإلاخاحت ،الفاعلىن،
ّ
ّ
ّ
الىظامُت ،الترار
الىظامُت ؤو غير
الخاصت ،الجمعُاث ،الىُاهاث الثلاف ُّت
ّ
اإلاادي ،إجاحتها ّ
ليل اإلاهخمين ،وهزا هى الشهان الزي جشهض على جحلُله الخشٍؼت
ّ
ّ
الثلافُت لؼالبيها مً فاعلين ومىاػىين
الثلافُت للجضابش؛ إجاحت اإلاعلىمت
بألُت ّ
ومعدثمشًٍ وسظمُين وخىاص وظابحين وباحثين الخ؛ ّ
سكمُت وإرن ٌعيرة
ّ
وشفافت ودًملش ّ
اػُت ،وهزه ؤلاجاحت في الىاكع لم جىً لخيىن لىال فظل الفاعلين
ّ
بئًجابُت مع الاظخبُان الزي ػشحخه اإلاجمىعت3
اإلاباششًٍ في اإلاُذان اإلاخفاعلين
الثلافُت الجض ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والىػىُت ،هخه
اإلاحلُت
ابشٍت
اإلاشحعُت للىُاهاث
اإلاعخلص ي للبُاهاث
ً
ً
البُاهاث التي ظخمىح لي ّل هُان على الخشٍؼت وصفا دكُلا وعىىاها عادًا
سكمُا وسكم هاجف الخ مً اإلاعؼُاث التي ّ
وإلىتروهُا وسابؼا ّ
جِعش ػشٍم الخىاصل
اإلاباشش معها .

3

ػشح هزا الاظخبُان عبر صفحت "مجمىعت العمل حىٌ العُاظت الثلافُت في الجضابش" على
شبىت الفاٌغ بىن ً :ىظش الشابؽ .https://www.facebook.com/gtpca :
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إلاحاطة
ّ
اإلاعلىماجُت بيامل ما ٌعشف بالجهاث،
الشهان الثاوي هى ؤلاحاػت ،ؤلاحاػت
وحضابشٍا بالىالًاث بشيل عادٌٌ ،شخغل على إصالت الغبن عً اإلاىاػم ّ
اإلاهمشت مً
ّ
ّ
الخحخُت
ؤلاعالمُت ،وهشف الغؼاء عً واكع البيُت
حُث الخغؼُت وؤلاطاءة
ّ ّ
ّ
ّ
الثلافُت بشيل ًِعش إجخاد جذابير في العُاظاث
الثلافُت ليل حهت ،ومىاسدها
ّ
ّ
ّ
الىػىُت لخذاسن الىلابص التي جبرص بعذ
اإلاحلُت ؤو
الثلافُت اإلاعخلبلُت ظىاء
عملُت الجشد والشصذ التي حعلً هخابجها الخشٍؼت ،بشيل ّ
ّ
شفاف.
ّ
الثلافُت بهزه الحاٌ ظخيىن ؤداة ّ
ّ
فعالت في ًذ اإلاعئىلين على
إن الخشٍؼت
اللؼاع لشصذ ألاول ّىٍاث التي عليهم ؤن ًخبىىها في جىصَعهم للمىاسد على الجهاث
ّ
حعب حاحاث ول مىلؼت ،هما ّ
ّ
ظخمثل مً حهت ؤخشي
بشفافُتها
ؤن الخشٍؼت
وظُلت طغؽ بين ًذي اإلاجخمع اإلاذوي جفضح الالجىاصهاث في الخمىٍالث اإلاشصىدة
ّ
ليل حهت إن حصلذ.

التشبيك
ّؤما ّ
ؤهم ما جدُحه الخشٍؼت مً إمياهاث للفاعلين الثلافُين على اإلاُذان
ّ
فُخمثل في فشص الدشبًُ التي ظدخظاعف بفظل إجاحت بُاهاث الفاعلين
ّ
ّ
اإلاُذاهُت
سكمُا ،ألامش الزي لم ًىً ًإحي إال بالللاءاث
الثلافُين اإلاحلُين
ّ
عملُت،
اإلاحذودة ؤصال ،ؤو الخىاصل ؤلالىترووي الزي ٌعىص دوما إلى وظابؽ
ّ
الثلافُت ّ
ّ
والخشٍؼت الث ّ
اإلاعبر عنها إلاىؼلت
لافُت جىفش وظُؼا ًحُؽ بيل ؤلامياهاث
ّ
محذدة مً العالم ،وإرن سصُذها مً إمياهاث العمل اإلاشترن والخعاون ظىاء
الىػني ؤو الذولي.
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ّ
املنافسية
ّؤما ّ
ؤهم ما ظدعخحثه هزه الخشٍؼت فهى سوح اإلاىافعت بين الفاعلين
الثلافُين في الجهاث للععي إلى ّ
ّ
الخحخُت
ظذ الىلابص التي حشخيي منها البيُت
ّ
ّ
اإلاعىُت
الثلافُت واإلاشهذ الثلافي عمىما بجهاتهم ،ظىاء بالظغؽ على العلؼاث
ّ
الخذخل اإلاباشش لؼشح بذابل ّ
مذهُت ممىىت.
ؤو
ّ
ّ
الثلافُت الذكُلت عً ّ
ول مىؼلت لً ًحشج العلؼاث
إن إجاحت اإلاعؼُاث
ّ
اإلاخىلت بالشإن الثلافي فلؽّ ،
وإهما ظُحشج فاعلي ومىاػني اإلاىؼلت عمىما
الزًً ظُحشصىن على ؤن ّ
ّ
الثلافُت واملت ،ظىاء مً
جخمخع مىؼلتهم بحظىظها
ّ
ّ
ّ
اإلاخصصاث ّ
ّ
اإلاِعشة
الخىمىٍت
ؤلاعالمُت ،ؤو اإلاشاسَع
اإلاالُت ،ؤو الخغؼُاث
حُث
ّ
اإلاذهُت اإلاىاطلت ألحل جشظُخ ّ
ول رلً.
لليشاغ الثلافي ،ؤو الخىظُماث

التنمية املستدامة
ّ
وٍمىىىا ؤن هلىٌ بزلً ّ
ّ
ّ
مشحعُا
الشكمُت ،ظدشيل مىبرا
ؤن هزه الخشٍؼت
ًىؼلم مىه الخخؼُؽ لؼشح مشاسَع جىمىٍت معخذامت ّ
جمغ الجهاث ،معدىذة إلى
ّ
ّ
وػىُا في ؤهثر مً مجاٌ جىمىي على
الثلافُت كصذ اظدثماسها
زشواتها ومىاسدها
سؤظها اإلاجاٌ العُاحي ،هإكشب مثاٌ مخاح ال على الخعُين.

التحيين
ؤهم معؼى ّ
ّؤما ّ
حعىٌ علُه هزه الخشٍؼت ،فهى معؼي الخحُين الزي ظِعمح
ّ ُ
ّ
ّ
للخؼىساث
معخمشة ومىاهبت
حُت جثري بصفت
لها ؤن جصير إلى كاعذة بُاهاث
ن ّ
الثلافُت ا ّ
ّ
إلاحللت على ألاسض وهزا ال ًيى إال بالخفاث الفاعلين
وؤلاهجاصاث
عملُت بين ؤًذيهمّ ،
الثلافُين حىلها باعخباسها آلُت ّ
جِعش وشاػهم بشيل ؤظاط.
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ّ
ّ
والشفافت
الظشوسٍت
وهزلً بخعاون العلؼاث بتزوٍذ هزه الخشٍؼت بالبُاهاث
التي بحىصتها ،وهىا عادة ًىمً الاظخعصاء في الجضابش ،وفي وامل البلذان التي لم
ّ
الشفافُت في حعُير الشإن العام.
جترسخ :فيها بعذ جلالُذ
اإلاحشحت في الىاكع ،العبُل الىحُذ
وعلى العمىم جبلى مثل هزه اإلاشاسَع
ِ
الشظمُت في الجضابش على ّ
ّ
جبني ؤوعاق الدعُير الحذًث للشإن
الزي ًُلضم اإلاؤظعت
ّ
الشفافُت والىطىح واإلاشاوسة واإلاخابعت والخلُُم .وهي
الثلافي اللابمت على مبادا
بزلً في النهاًت خؼىة ؤظاط في معاس ػىٍل وحخمي على اإلاجخمع اإلاذوي في
ّ
الحخمُت.
الجضابش ؤن ًنهع به في اهخظاس اظخفاكت العلؼاث
خريطة 1
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