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 قسم التعاون و العمل الثقافي

                              4102نوفمبر  42الخرطوم في  

  

 مداخلة السيد السفير

 

 السودان" ظروفمؤتمر اليونسكو، " الحفاظ على الموروث الثقافي: القضايا، التحديات و الفرص في 

 .ا  صباح 01:11، الساعة 4102نوفمبر  42الخرطوم، قاعة الشارقة، االحد 

 السيدات و السادة الوزراء،
 السادة السفراء، السادة ممثلي اليونيسكو،

 االعزاء، االصدقاءالسيدات و السادة، 
 

عن االرادة المشتركة  ن هذا الحدث يعبر بالفعلإهذا المؤتمر الهام. في المشاركة ب سرورياعبر لكم عن اسمحوا لي ان 
 اليونيسكو التي اخذت زمام تلك المبادرة. بحرارة اود ان اشكرو تعزيز تراث السودان الثقافي الرائع.  في حفظ و

 

لدت من الرغبة في توحيد البشرية لتحقيق السالم من خالل التعليم و  شير إلى أن اليونسكو مؤسسة اارغب ايضا أن 

 لها.  ا  والثقافة، واختارت باريس مقر 

    .بعد اسبوعين من الهجمات التي وقعت بباريس  في هذا المؤتمر، ن ا شاركأ، من المهم بالنسبة لي نهإفالسبب هذا لو 

 ضد التعصب و ا  صونح تمثلالتي  و والعلوم،التزامنا بتوفير التعليم والثقافة  القيم والمبادئ وب باستمرار من التذكيربد الو 

 الهمجية.



2 
 

المادية و قضية سياسية واقتصادية كبيرة. و ي نظر الي التراث بجميع اشكاله،  على أنه لتراث، في ظل العولمة،نظر لي  اصبح  

و  ، خالفاتهم يعلنونالذين  الشعوبغير ملموس، و هوية  نا  ام ا  على انه مالذ،  التي ا عيد اختراعها، الحقيقية و غير المادية

، يعمل التراث على إضفاء الشرعية على كأداة سياسة، و منطقة معينة، و مجموعة اجتماعية معينة.  معينانتمائهم الى بلد 

في تنمية الموارد  ا  رئيسي ا  باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب التراث دور  و الثقافية. المطالب اإلقليمية والسياسية و

 االقتصادية.

عزمنا على صون و تعزيز تنوع التراث ب، التي يتم التعبير عنه فرنسا بالتنوع الثقافي التزاماود ان اقول بعض الكلمات عن 

 واإلبداع.

 عترافالافي  ةمتجذر  يالمرأة بتاريخهم، بأراضهم، و بتراثهم. و ه يستند التنوع على فكرة أن الثقافة تربط الرجل و

شجع على تعدد اآلراء ت والتوحيد،  و هي ترفض إلى العالم. تحملهابالكرامة المتساوية للثقافات، كل أمة لها رسالة واحدة 

 .لتحرر العالمي. هذا هو تصورنال ا  ذراعالتعليم و تجعل من  والمعتقدات.

و القيم و المعاني. نحن نؤكد الحق السيادي الذي تمتلكه الدول في دعم  الهوية،و هكذا تنقل الممتلكات الثقافية 

 اإلبداع الفني وعدم جعل الثقافة سلعة.

و االعمال المشتركة التراث، ب علينا أيضا الدفاع المشترك عن و بذلك، اذا كان علينا أن نساند تنوع االبداع الثقافي، يج

التي توارثناها من التاريخ. ويمكن لهذه األعمال أيضا أن تكون ضحية لإلرهاب. و  هي اهداف رئيسية ألولئك الذين 

 تماثيل بوذا في باميان، وبالطبع بقايا تدمر. فكر فيا  انني يريدون إبادة ذاكرة الشعوب، 

 مع شركائنا السودانيين. جنبا الى جنبو نعمل  هنا، في السودان،فرنسا،  تعمل

 

 ونحن نعمل منذ فترة طويلة في مجال علم اآلثار.
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                      .Jean Vercoutterفرنسي الجنسية، وهو البروفسور بعد االستقالل كان اول مفوض لشئون االثار 

 مركزل ودارة إلمثال فريد وهو  ،0292، في عام SFDASبعد ذلك، انشاء القسم الفرنسي بمصلحة االثار السودانية تم و 

 هنا في السودان بل في افريقيا. عن اآلثار، مسؤول قسم  تم ضمهما الىبحاث أ

  مشاريع اثرية باالشتراك مع الهيئة العامة لآلثار والمتاحفدعمت وزارة الخارجية الفرنسية، على مدى عقود، 

« National Corporation for Antiquities and Museums »   بالسودان، و أيضا مع الجامعات والمتاحف

 الفرنسية، بما في ذلك متحف اللوفر.

، بطلب من متحف 0222، في عام السودان. و قام المدير العام لليونسكوفي  جرت ثرية كبرىأ بعثاتشاركت فرنسا في 

، 0291، في عام André Malraux  المناسبة نقلو بهذه  . للحفاظ على التراث النوبي نداء دولي بأطالق اللوفر،

أو  ةفي حين أن العديد منها  تواصل حربا  سري  -، اليوم، و ألول مرة مدعوة االمم كلعالمية "   ال تزالالرسالة التالية، التي 

 "حضارة ال تنتمي إلى أي منها معالمعلى  معا  للحفاظ    - ةمعلن

من  هاالحين، دون انقطاع. فرنسا، المعروفة عالميا  لجودة تراثو قد تواصلت اعمال ِفرق علماء االثار المشتركة، منذ ذلك 

 السودان في اكتشاف و دراسة المواقع المهمة كالكدادة و كدروكة.  مع اخبرتهب شاركتعصور ما قبل التاريخ، قد 

االنجازات، ألنه  الحديث عن هذهلن اطيل  أساسيا  في دراسة مملكة كوش. مشاركا  كما أنها، في وقت الحق،  أصبحت 

 في هذه الظهيرة.  SFDASسيتم سرد ذلك بالتفصيل من ِقبل القسم الفرنسي بمصلحة االثار السودانية 

 للسودان. ستثنائيالاأود  أن أؤكد التزامنا بتعزيز التراث 

حول مائتين من ، 4101إمبراطورية على النيل"، بمتحف اللوفر في عام مروي، " ، تحت عنوانمعرض كبير تنظيمو قد تم 

 الرومانية.-اليونانية المصرية و األفريقية و ان عظمة تلك الحضارة،  و إبراز تأثيراتهياالعمال التي تب

و سيستمر الى  4102، و سيتم افتتاحه في متحف اللوفر في سبتمبر " نبتة. فراعنة كوش" سماب جديد، دولي سيقام معرض

 .السوداني التراث األثريثراء  لتسليط الضوء على أخرى ةفرص. سيكون هذا الحدث المتفرد 4102يناير 

 و نحن نعمل ايضا في السودان في مجال الثقافة، و في استعادة التراث غير المادي. 
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عائلة من المتحدث )لغات  01111لغة يتحدث بها أكثر من  091حوالي  بهالسودان بلد استثنائي من الناحية اللغوية. و 

أو اللغات السامية و ، -.الخزغاوة، و مساليت  ة ونوب ، وو فور،   بجة  -خمسينالرب ايقو ما  الصحراوية، -النيلية

           (. هذا التراث غني بشكل خاص.ليةالكونغو  -ية النيجر  الكردفانية، و القريبة الى –ية النيجر  ذات الصلة بالعوائل

 .السودانللغات  التاريخي التسلسل في و الفرنسي في دراسته، العمل العلمي واصل تي و

، لتعزيز التراث الثقافي السوداني بالسودان و الكتابشرع المعهد الفرنسي بالسودان مؤخرا، في برنامج طموح لدعم 

مع مختلف الجهات الفاعلة في  مجاالت التعاونالعديد من  ايجادو تم  الناطقة بالفرنسية. لبلدان العربية وفي ابفرنسا، و 

 للناشئيننشر سبعة كتب اتاحت التي  أو دور النشر المحلية، والسودانية  الوطنية كتبةالمكانت   سواء أنالكتاب،  مجال

السودانية، الحكايات السودانية، كبار الكتاب السودانيين، و ايضا كبار  األلعاب الشعبية عنالعربية( -الفرنسية باللغتين)

 فنانين سودانيين.  برسوماالصيلة هذه االعمال  تزيينمطربي القرن العشرين السودانيين. و تم 

   تقديمي يعكس رغبتنا أيضا ف مجموعة "الروايات السودانية" التي تم نشرها مؤخرا في فرنسا هي جزء من هذا البرنامج، و

 األدبية األكثر معاصرة لهذا البلد. مشاركة الثرواتو 

   لحفاظ على موروثه التاريخي و الثقافي، لاود ان أؤكد مجددا أن فرنسا تواصل دعمها للسودان في مجهوده في الختام، 

و أبعد ما تكون عن بسعيها إلى ترويج الفن المعاصر، الذي يعكس حيوية شباب هذا البلد. و هي مسألة مهمة، و ذلك 

 من اجل ان يتمكن السودان من تعزيز ثراء تراثه وتفرد رسالته. ا  مجرد ثقافة. لنعمل سوي

 ./.ا  اشكركم جميع

 


