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مذكرة مفاىيمية لتحويل مدرسة التراث األفريقي
إلى مدرسة إقميمية ذات طابع أفريقي
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أوال .تقديم مدرسة التراث األفريقي:

.3.3

مدرسة التراث األفريقي

أنشئت مدرسة التراث األفريقي ،التي تقع في بورتو-نوفو ،في جمهورية بنين ،سنة 3665
عقب تحويل برنامج "الوقاية في المتاحف األفريقية" إلى أفريقيا ،وكذلك بموجب االتفاق المبرم
بين جامعة بنين الوطنية ،التي أصبحت حاليا جامعة أبومي-كاالفي ،والمركز الدولي لمدراسات
من أجل حفظ وترميم الموارد الثقافية وهي وكالة حكومية مشتركة لألمم المتحدة متخصصة في
التدريب المهني الذي تعتبر بنين من بين دولها األعضاء ال ـ.305
منذ  31مايو  ،5333تتمتع مدرسة التراث األفريقي بوضع المنظمة الدولية بفضل اتفاق
المقر الذي تم توقيعه مع حكومة بنين ويتولى رئاسة مجمس اإلدارة ،جامعة أبومي-كاالفي ،من
خالل رئيس الجامعة ،ويتولى منصبه نائب رئيس الجامعة ،ويضمن نيابة الجامعة ،المركز
الدولي لمدراسات من أجل حفظ وترميم الموارد الثقافية من خالل مدير العام .ويعتبر مدير
التراث الثقافية لبنين عضوا دائما في مجمس إدارة مدرسة التراث األفريقي.

.5.3

منطقة نشاط مدرسة التراث األفريقي

تنشط المدرسة في البمدان الفرانكوفونية ،والناطقة بالبرتغالية واإلسبانية ،الـ  53الواقعة في أفريقيا
جنوب الصحراء ،ولها فرع في ليبرفيل (جابون) .وهي تعمل أيضا داخل وخارج القارة ،وذلك
خارج منطقة نشاطها التقميدية.
خالل  32سنة من وجودها ،شارك في أنشطة مدرسة التراث األفريقي أكثر من  0333مشارك
(من المهنيين وأصحاب القرار األفريقيين فيما يتعمق بالتراث والمجاالت ذات الصمة) ِ
قدموا من
 13بمدا ،وذلك في مختمف المجاالت 7التدريب المهني؛ وحفظ المواقع الثقافية واصالحها
وتجديدها؛ التعميم والتوعية بالتراث؛ تطوير الفنون الحية .ويشغل اليوم الكثير من المهنيين الذين
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تم تدريبهم في مدرسة التراث األفريقي مناصب مسؤولية في إدارات بمدانهم .تجعل هذ النتائج
من مدرسة التراث األفريقي ممتقى لمثقافات العالمية ومؤسسة مرجعية في هذا القطاع في أفريقيا
ال يمكن تجاهمها.
.2

بعض األعمال التي تم إنجازىا في بنين وفي أفريقيا
الم َّ
صنف في التراث العالمي ،بدعم من المركز
 إصالح موقع القصور الممكية ألبوماي ُ
الدولي لمدراسات من أجل حفظ وترميم الموارد الثقافية ،ومنظمة اليونيسكو ،والصندوق
االستئماني لميابان لدى اليونيسكو والصندوق من أجل التراث العالمي األفريقي .ويعود
النشاط األخير عمى هذا الموقع ،من بين أول المستفيدين من أعمال مدرسة التراث
األفريقي ،إلى مارس -يونيو .5330
 تجديد حديقة النباتات والطبيعة لبورتو -نوفو (بنين) ،وىي غابة مقدسة قديمة
لمممكة أوجبونو ،في .9111

يشكل هذا الفضاء األخضر الذي يوجد في قمب العاصمة موقعا لمتطبيقات البيداجوجية بالنسبة
لمبرامج المدرسية ومكانا لمتوعية بمسألة حماية البيئة.
 الجرد واعداد الوثائق في متاحف بنين وانشاء قاعدة بيانات وطنية في  ،2002بدعم
من سفارة فرنسا في بنين.

 الدراسة التي أجريت من  2009إلى  ،2002من أجل إعادة االعتبار إلى التراث
التاريخي لمدينة بورتو -نوفو ،بدعم من البنك الدولي وحكومة بنين.
 تنفيذ برنامج أفريكا  ،2001الرامي إلى تحسين القدرات الوطنية في مجال إدارة وحفظ
التراث الثقافي المادي في أفريقيا جنوب الصحراء ،من  3666إلى  ،5336في إطار
الشراكة بين مدرسة التراث األفريقي ،ومؤسسات التراث الثقافي األفريقي ،ومركز التراث
العالمي لميونيسكو ،والمركز الدولي لمدراسات من أجل حفظ وترميم الموارد الثقافية،
والمركز الدولي لمهندسة المعمارية لمتربة  -المدرسة الوطنية العميا لمهندسة المعمارية
لمدينة جرونبل.
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 إعادة االعتبار لمدينة ويدا في  ،2090وطريق العبودية ،بالشراكة مع مديرية التراث
الثقافي لبنين ،بدعم مالي من اليونسكو.
 إعادة تييئة فضائين عامين في مدينة بورتو -نوفو بالتعاون مع المجموعات
السكانية المحمية:

 إعادة تهيئة ساحة "لوكوسا" في  ،5335-5333في بورتو -نوفو في إطارمشروع "الفضاءات العامة"؛

 إعادة تهيئة ساحة "أجونسا اونتو" في  ،5335في إطار مشروع "اإلدارةالحضرية" ،بالشراكة مع مدينة بورتو-نوفو وبدعم من المعهد الفرنسي
لباريس.
 البرنامج الثالثي "التراث الثقافي والتنمية المحمية" الذي تم تنفيذ في الفترةلمعمد الناطقين بالفرنسية
 ،5335-5333بالتعاون مع الرابطة الدولية ُ
وبعض شركاء بنين ومن بينهم ،الرأس األخضر ،وكوت ديفوار ،وفرنسا،
ومالي ،وموريتانيا ،والسنغال ،كان يهدف إلى تعزيز قدرات األمناء العامين
والفنيين في البمديات األفريقية في قطاع التراث الثقافي .وقد استفاد من
أنشطة هذا البرنامج حوالي  033منتَ َخب محمي من أمناء عامين وفنيين
قدموا من  3بمدان من غرب أفريقيا من بينها بنين.
 برنامج المتاحف في خدمة التنمية" ،الذي يهدف إلى تعزيز دور الثقافة في
التنمية البشرية واالقتصادية ألفريقيا جنوب الصحراء من خالل زيادة نسبة زيارة

المتاحف ومواردها المالية الخاصة ،والذي تم تنفيذ من قبل مدرسة التراث
األفريقي من  5334إلى  5333بدعم مالي من و ازرة الخارجية الفرنسية.
لهذا الغرض7
 تم تمويل  03مشروعا خاصا بإعادة انشطة المتاحف في  32بمدا في أفريقياجنوب الصحراء؛
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ضين َد َّ
وليين حول صورة القارة بشعار "أ مثل أفريقيا" ،في
معر َ
 تم تنظيم َالمتحف الوطني لكينيا لفائدة الزوار الناطقين باإلنجميزية ،وفي المتحف
الوطني لبوركينا فاسو لفائدة الزوار الناطقين بالفرنسية.
 البرنامج الخاص بغرب أفريقيا بعنوان "تعزيز شبكة المؤسسات الثقافية لغرب
أفريقيا" الذي تم تنفيذه من  2001إلى  ،2099من قبل مدرسة التراث
األفريقي لفائدة  5بمدان من إقميم المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (من
بينها بنين ،وبوركينا فاسو ،وكوت ديفوار ،وغانا ،ومالي ،ونيجيريا ،والسنغال،
وتوجو) ،وكان يهدف إلى مرافقة عممية تعزيز قدرات العناصر الفاعمة في قطاع
الثقافة وهيكمة النشاط الفني والثقافي في غرب أفريقيا.
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ثانيا :مبررات تحويل مدرسة التراث األفريقي إلى مدرسة ذات طابع إقميمي
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ثانيا .مبررات تحويل مدرسة التراث األفريقي إلى مدرسة ذات طابع إقميمي
تعتبر مدرسة التراث األفريقي مدرسة متخصصة أُنشئت في  ،3665لتوفير التدريب المهني
الثقافي في أفريقيا .وتعطيها هذ التسمية صبغة أفريقية لم تستطع أن تحققها حتى اليوم بالرغم
من األعمال التي أنجزتها في عدة بمدان أفريقية.
 .3أىداف التحويل
يتجمى التطور المؤسسي لمدرسة التراث األفريقي من خالل انتقال األنشطة القائمة أساسا
عمى التراث المادي إلى األنشطة ذات الطابع المعنوي .في هذا الصدد ،تقوم هذ المؤسسة
باستمرار بتوسيع مجاالت تدخمها أكثر فأكثر إلى مجال الصناعات الثقافية ،وهي قطاعات
األنشطة االقتصادية الرامية إلى تطوير وانتاج المواد والخدمات ذات المضمون الثقافي،
وتعزيزها ،ونشرها ،أو بيعها.
فعال ،أصبحت مدرسة التراث األفريقي بعد  32سنة من النشاط ،مرجعا وممتقى لمتدريب المهني
وحفظ التراث الثقافي ،كما أنها بصدد دخول مرحمة جديدة من تطورها من خالل القيام بأنشطة
متنوعة .من اآلن فصاعدا ،سيتعين عمى المدرسة االستجابة لمطمبات المتزايدة عمى التدريب

والتماس خبرتها السيما في مجال التدريب وادارة التراث الثقافي .وعمى سبيل المثالَ ،توُّد عدة
بمدان أن يكون لها أكبر عدد ممكن من المشاركين في دورات التدريب التي تنظمها مدرسة
التراث األفريقي .كما هو الحال بالنسبة ألنجوال التي ُي َّ
قدر عدد مشاركيها  2مشاركين من بين
َّ
المسجمين في برنامج شهادة الميسانس المهنية في حفظ وتقييم التراث ،والذي
المشاركين الـ30
يتم تنفيذ حاليا عمى مستوى مدرسة التراث األفريقي.

وعميه ،اعتمدت المدرسة بالنسبة لمسنوات الخمس القادمة ( ،)5333-5330خطة استراتيجية
تندرج في استم اررية الخطط السابقة بغية تعزيز مكاسبيا واإلنفتاح في نفس الوقت عمى التراث
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المعنوي وتعزيز الصناعات الثقافية في غرب ووسط أفريقيا لتحسين ظروف معيشة السكان
المعنيين.
تعمل مدرسة التراث األفريقي عمى المساىمة في رفاىية السكان األفريقيين من خالل حفظ
وتقييم تراثيم .كما تنوي المدرسة تطوير البرامج والمشاريع في بعض القطاعات مثل
الصناعات التقميدية الفنية ،والسياحة الثقافية ،وفنون االستعراض والفنون المرئية.
بشكل عام ،إتخذت معظم المبادرات لصالح المجتمعات األفريقية 7من ناحية ،األطراف المتعددة
االختصاصات المعنية بإعادة بناء التاريخ ،ومن ناحية أخرى ،األطراف المعنية بإعمار المدن
األفريقية ،وتعميم التالميذ الشباب بشكل خاص ،من خالل إدراج عناصر التراث في برامج
التعميم والمساعي األخرى.
وبصفتها مؤسسة تهتم بالتراث لخدمة التنمية ،تَ ُّ
ود المدرسة تقديم مساهمتها من خالل األهداف
المحددة اآلتية7
أ) تحسين الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية األفريقية وجميع المنظمات األخرى
المشابهة (المؤسسات الالَّمركزية المكمفة بالتنمية المحمية ،والجمعيات ،والمجتمعات
المحمية ،إلخ)...؛
ب) تطوير وتعزيز العروض المتعمقة بقطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية؛
ج) المساهمة في زيادة االهتمام بالت ارث الثقافي.
هذا الطموح الذي يتماشى مع رغبة االتحاد األفريقي في تعزيز الثقافة والمتضمنة في الخطة
االستراتيجية  5334-5331لمفوضية االتحاد األفريقي ،يبرر ضرورة انضمام االتحاد إلى
تحويل مدرسة التراث األفريقي إلى مدرسة ذات طابع إقميمي.
مشروع ُ
 .5نموذج تمويل مدرسة التراث األفريقي
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ال تتمقى مدرسة التراث األفريقي أي إعانة من أي بمد وال من أي منظمة؛ لكنها تمول نفسها
بنفسها بشكل كامل منذ سنة  .5333يقدر متوسط ميزانية تشغيمها السنوية بنحو مائة مميون
( ) 900 000 000فرنك أفريقي ،أي حوالي  200 000دوالر أمريكي ،يتم تمويل حوالي
طعة من عقود األنشطة الموقعة مع مختمف الشركاء
 %43منها من قبل الحصص المقتَ َ

(اليونيسكو ،والصندوق من أجل التراث العالمي األفريقي ،واالتحاد األوروبي ،والحكومات،

والسفارات ،والمؤسسات ،إلخ .)...تأتي النسبة المتبقية ( )%03من الفوائد المترتبة عن صندوق
مدرسة التراث األفريقي ،وهو الصندوق االستئماني الذي أنشأ ويقوم بإدارته المركز الدولي
لمدراسات من أجل حفظ وتجديد الموارد الثقافية منذ  5333لممساهمة بشكل دائم في ضمان
نفقات إدارة المدرسة .وفي  ، 2002ساىمت حكومة بنين في ىذا الصندوق بمبمغ

 52 000 000فرنك أفريقي أي ( 920 000دوالر أمريكي) أي بنسبة  ،%2،،0دون أن
ننسى أنجوال التي ساىمت بمبمغ  92 991 920فرنك أفريقي ( 2، 222دوالر أمريكي)
أي بنسبة  ،%0،2وتونس  90 222 210فرنك أفريقي ( 29 ،2،دوالر أمريكي) أي
بنسبة .%0،،5
ال يمكن لمدرسة التراث األفريقي استخدام هذا الصندوق لكن يمكنها استخدام الفوائد التي يحققها
فقط .وتتم إدارة المدرسة منذ إنشائها من خالل هذا النموذج من التمويل الذي يقيِّد نشاطها بقوة.
ترتبت عمى األزمة االقتصادية والمالية الدولية آثار مباشرة عمى هذا الصندوق الذي تشهد
المم َّولة .ويدفع هذا
مساهمته في إدارة المدرسة تناقصا وكذلك عدد عقود األنشطة الموقعة و َ
الوضع مدرسة التراث األفريقي إلى البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة قد تؤثر في نهاية
المطاف عمى حياة المؤسسة.
لذلك ،يبدو من الضروري أن تهتم دول االتحاد األفريقي بهذا العمل األفريقي وأن تحتشد لتوسيع
أنشطته عمى المستوى اإلقميمي من أجل بقائه.
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مشروع مقرر
بشأن تحويل مدرسة التراث األفريقي
إلى مدرسة ذات توجو إقميمي
(بند اقترحته جمهورية بنين)
إن المؤتمر:
 .3يحيط عمما باقتراح جمهورية بنين المتعمق بتحويل مدرسة التراث األفريقي إلى
مدرسة ذات توجه إقميمي ويرحب بهذ المبادرة؛
 .5يؤكد من جديد األهداف والمبادئ التي كرسها الميثاق الثقافي األفريقي،
واعتمدتها الدورة العادية الثالثة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية ،
فى بورلويس (موريشيوس) فى يوليو 3643؛
 .0يجدد التأكيد عمى أهمية ميثاق النهضة الثقافية األفريقية الذي اعتمدته الدورة
العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في  51يناير 5333
بالخرطوم ( السودان) والتي كان من بين أهدافها الحفاظ عمى التراث الثقافي
األفريقي وتعزيز من خالل صونه واستعادته واعادة تأهيمه؛
 .1يقر بأن ترسيخ أفريقيا في تاريخها وثقافتها سيمكن وحد من بناء استراتيجيات
التنمية والتكامل لمقارة عمى أساس القيم المرجعية واألسس القوية؛
 .2يعترف بأن أنشطة مدرسة التراث األفريقي تساهم في تنمية القارة من خالل
تحسين الظروف المعيشية لممجتمعات المحمية األفريقية وبمورة حوار مثمر بين
شعوب القارة فيما يتعمق باإلجراءات الالزم اتخاذها لحظر ومنع استيراد،
وتصدير وتحويل ممكية الممتمكات الثقافية بصورة غير شرعية؛
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 .3يقدر الجهود المبذولة من قبل مدرسة التراث األفريقي منذ إنشائها في ، 3665
والتي تجعل منها اليوم مرك از مرجعيا لمصحوة الثقافية في خدمة المؤسسات،
ومهني التراث ،والمجتمعات المحمية والفاعمين الثقافيين في القارة؛
 .4يدعو الدول األعضاء ،والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،والشركاء األفريقيين
والدوليين المشاركين في صون التراث الثقافي إلى المساهمة الفعالة في تحويل
مدرسة التراث األفريقي إلى مدرسة ذات توجه إقميمي؛
 .5يقبل مبدأ تحويل مدرسة التراث األفريقي الواقعة في بورتونوفو ،جمهورية بنين ،
إلى مدرسة إقميمية ذات توجه أفريقي؛
 .6يطمب من مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ اإلجراءات الالزمة عمى المستويين
القانوني والمؤسسي لتحقيق هذا الغرض ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز فى هذ
العممية خالل قمة يناير .5333
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