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 اليونسكو

 

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 الدميقراطية   الكونغو  مجهورية

 )2018" (األزمات  إاّبن الثقايف ابلرتاث   اخلاصة   األولية  املساعدات"تقدمي    بشأن   تدريبية  دورة

، 2017 اشرتكت اليونسكو واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها، مبوجب مذكرة التفاهم املربمة يف عام
) من أجل 2018يف عقد دورة تدريبية بشأن "تقدمي املساعدات األولية اخلاصة ابلرتاث الثقايف إاّبن األزمات" يف أفريقيا (

خيص أنسب  ايف وقدرات اجلهات املعنية ابلتصدي حلاالت الطوارئ، على حد سواء، فيمابناء قدرات اخلرباء ابلرتاث الثق 
معاً. وعقدت اليونسكو هذه الدورة التدريبية اليت استغرقت ثالثة أسابيع  وأفضل سبيل للعمل  الالزمة  التدابري  الختاذوقت  

مع املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات   ابلتعاون  2018تشرين الثاين/نوفمرب    30إىل    12خالل الفرتة املمتدة من  
الثقافية وترميمها، ووزارة الثقافة يف مايل، واملتحف الوطين املايل، ومدرسة أليون بلوندان بيي حلفظ السالم، والدرك الوطين 

 مجعية لصليب األمحر، و يف مايل، وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، واللجنة الدولية ل
املخطوطات للدفاع عن الرتاث اإلسالمي". ويستند التدريب الذي جرى توفريه خالل تلك الدورة إىل منهجية   وتقومي   محاية"

   ماتسيبا. ر© اليونسكو/ )2017كيفو (مشال  عملية تقييم تشاركية لالحتياجات املتعلقة ابلرتاث الثقايف غري املادي يف 
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 إلعدادهراسخة وضعها املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها، ويالئم مع ذلك السياق األفريقي نظراً  
دراسة حالة   ابعتبارهاواقرتانه بدراسة التدابري الرامية إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية والثقافية يف مايل    رض الغ  هلذا  خصيصاً 

التدريب   هبذا  وانتفع  من  21رئيسية.  الطوارئ  حلاالت  ابلتصدي  املعنية  واجلهات  الثقايف  ابلرتاث  اخلرباء  من  شخصاً 
، وإيطاليا، وبواتن، وتشاد، وتوغو، وجزر القمر، وزامبيا، والسنغال، دولة من الدول األعضاء يف اليونسكو (أوغندا 17

مشاركاً من أفريقيا   17والكامريون، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وكينيا، ومايل، ومالوي، ونيبال، والنيجر، ونيجري�)، ومنهم  
التث  8و مثالً  متعددة، ومنها  التدريبية أنشطة حماكاة عملية  الدورة  مقتنيات نساء. وتضمنت  العاجل ملبىن وإجالء  بيت 

والشرطة  اجليش  مع  ابلتنسيق  مقتنيات من ضريح  وإجالء  متحف؛  ملقتنيات  العاجل  واإلجالء  فيضا�ت؛  من  متضررة 
واجلمعية الوطنية للصليب األمحر واللجنة الدولية للصليب األمحر عقب قيام مجاعة مسلحة بتفجري عبوة �سفة. وتسىن 

ية بشأن "تقدمي املساعدات األولية اخلاصة ابلرتاث الثقايف إاّبن األزمات" يف أفريقيا بفضل الدعم الذي عقد الدورة التدريب
 قدمه صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ.

 )2017(  كيفو   مشال  يف   املادي   غري   الثقايف  ابلرتاث   املتعلقة   لالحتياجات تشاركية  تقييم  عملية

نتيجة لألزمة   -كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما منطقة مشال كيفو، موقعاً للنزوح اجلماعي وتدفق الالجئني  
السياسية واإلنسانية املمتدة اليت أثرت يف البلد وجريانه. وأدت إعادة التشكيل السكاين العميق الذي حدث إىل نشوء 

ادي للسكان املعنيني. واستجابة لذلك، دعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ شواغل بشأن صون الرتاث الثقايف غري امل
من   املمتدة  الفرتة  أجريت يف  املادي يف مشال كيفو  الرتاث غري  بصون  املتعلقة  لالحتياجات  تشاركية  تقييم   24عملية 

شخصاً من   175موعه  ، ومشلت العملية إجراء مقابالت مع ما جم2017كانون األول/ديسمرب    15متوز/يوليو إىل  
الثقافية  املادية واألماكن  الظروف االجتماعية والدعائم  الناتج عن ذلك إىل أن  التقرير  النازحني. وخلص  النازحني وغري 
والطبيعية األساسية للممارسات املرتبطة ابلرتاث الثقايف غري املادي يف املنطقة ونقله، إما ُدمرت أو أصبح من املتعذر الوصول 

يجة للعنف الذي يصيب مشال كيفو. وقامت اليونسكو، بناًء على التقييم الذي أجرته، إبعداد قائمة ابالحتياجات إليها نت
من أجل صون الرتاث الثقايف غري املادي للمنطقة، تشمل تقدمي الدعم إلنشاء أماكن ثقافية تتيح التأمل يف الرتاث الثقايف 

ق احمللي؛ والتدريب على استخدام ممارسات الرتاث غري املادي يف إدرار املوارد؛  والتعبري عنه ونقله بطريقة تتناسب مع السيا
والتوعية بشأن أمهية الرتاث الثقايف غري املادي من خالل وسائل إعالم اجملتمع احمللي؛ وتدريب املعلمني يف جمال الرتاث 

 الثقايف غري املادي. 

 


