
 الذي يدعمه صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ  لتأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلاابر�مج 

 آاثر الكوارث والنزاعات على الرتاث وعواقبها على التنمية املستدامة والسالم واألمن -1
 

يف مجيع أحناء  قع  مواقع الرتاث العاملي وموارد الرتاث الثقايف والطبيعي، مبا يف ذلك أشكال التعبري غري املادي، ابلكوارث والنزاعات اليت تبشكل متزايد  تتأثر  
األخطار  واليت تشمليعزز بعضها بعضاً، األساسية اليت كثرياً ما الرتاث الثقايف عن جمموعة متنوعة من العوامل  هتدد اليت  خطارتنجم هذه األالعامل. وميكن أن 

 املناخ وعدم االستقرار السياسي.  الطبيعية وتغّري 
 

صى  حيُ ال    عددل  ،تامالفقدان  ويف البل    ،واال�يارات األرضية واألعاصري يف أضرار ابلغةاملاضية، تسببت الزالزل واحلرائق والفيضا�ت  العديدة  وخالل السنوات  
، اع النزاعاتالرتاث الثقايف والطبيعي، واملتاحف، واملؤسسات الثقافية، والتقاليد اخلاصة ابلرتاث غري املادي. ويتعرض الرتاث خباصٍة للخطر يف أوضمواقع  من  

  ستخدم تُ كثرياً ما الثقافة  أن إذ  ،يف جمال األمن الدويل قيمته الرمزية العالية. وحلماية الرتاث الثقايف آاثر مهمة أيضاً بسبب  وأ املتأصل فيهسواء بسبب الضعف 
 . هاومصدر لتمويل لنزاعاتلهدف ك
 

ب يف أوقات الفوضى واالضطراابت السياسية. وما  ويف كثري من األحيان، يقع الرتاث يف مرمى النريان املتبادلة بني األطراف املتحاربة أو يتعرض للسلب والنه
ف الرتاث من أجل طمس هوية األفراد واجلماعات، وقطع صالهتم ابألرض، وكسر  ا ستهدإىل ا  أحيا�ً عمد  يدعو إىل مزيد من القلق هو أن أعمال التدمري ت

ملنطقة كما شوهد يف املآسي اليت حلت اب،  2001يف عام    أبفغانستان متاثيل بوذا يف ابميان  يف حالة  الروابط اجملتمعية اليت تؤلف بينهم. وقد حدث ذلك  
   يف عهد أقرب. والعراق سور�ويف الشمالية من مايل، 

 
التنمية املستدامة   مورداً أساسياً لتحقيقالرتاث  إمكانية أن يشكل ذلك  ولتدمري الرتاث الثقايف والطبيعي آاثر سلبية ابلغة على اجملتمعات احمللية ألنه يؤثر يف  

هو يعوق أيضاً قدرة الرتاث على ترسيخ تسم بقيم اترخيية ومجالية وعلمية كبرية. و تلتلك اجملتمعات، فضالً عما حيدثه من فقدان لسجالت فريدة من ماضينا  
 تلتّف حوهلما اجملتمعات املتضررة لشد أزرها يف أوقات الشدة. ميكن أن روحانية اجملتمعات احمللية وهويتها اللتني 

 
القدرة على  فاسية للدعم املادي والنفسي. جيد الناس يف الرتاث عنصراً من العناصر األس كثرياً ما وبعد وقوع كارثة مباشرةً، وال سيما خالل فرتات النزاع الدائر،  

أو جمرد معرفة أن هذا املوقع ال يزال قائماً،    -أو مدينة اترخيية أو موقعاً أثر�ً أو حىت منظراً طبيعياً    دينياً   سواء كان صرحاً   - الوصول إىل أحد مواقع الرتاث  
لقدرة على الصمود. ويف حاالت الطوارئ املعقدة، ميكن  ادعم تاس ابالستمرارية و ليست جمرد حق من حقوق اإلنسان، وإمنا هي تليب حاجة ماسة إىل اإلحس

وهلا إىل نزاعات عنيفة. للثقافة أن تكون أيضاً وسيلة لتعزيز التسامح والتفاهم والتصاحل مع التخفيف من التوترات االجتماعية وجتنب تفاقم األوضاع جمدداً وحت
 والرقص واملسرح لتحقيق التفاهم بني خمتلف مجاعات الالجئني.  ما فعلى سبيل املثال، تستخدم فنون السين

 
يف تعزيز قدرة اجملتمع احمللي على الصمود، وتضميد اجلراح النامجة عن   وإصالحهويف مرحلة ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات، ميكن أن يساهم إحياء الرتاث 

العرتاف ل وقد ميكن أيضامن استعادة إحساسها ابلكرامة والقدرة على خوض معرتك احلياة جمدداً.  احلرب، من خالل األخذ أبيدي الفئات الضعيفة ومتكينها
؛ وهو شرط مسبق للتنمية ةختلف امل  ةابلرتاث وترميمه، استناداً إىل القيم واملصاحل املشرتكة، أن يعزز االعرتاف املتبادل والتسامح واالحرتام فيما بني اجملتمعات احمللي 

 ليت يصبو إليها اجملتمع.  السلمية ا
 

الكوارث. فقد أظهرت دراسات عديدة أن املواقع والبىن الرتاثية اليت يتم احلفاظ عليها جيداً قد   ومن الناحية األخرى، فإن الرتاث ليس جمرد عبء من أعباء
 البيئية. رتبطة بتقنيات البناء واإلدارة املتقليدية العارف املنقل أداة ل فهي  .حتد من خماطر الكوارث



 
أولوية، ضرورة  أمراً ذا  سيما حني تتعرض األرواح للخطر وتكون الشواغل اإلنسانية  ومن مث، فإن محاية الرتاث من املخاطر املرتبطة ابلكوارث وأوضاع النزاع، ال

 تنموية أساسية وقضية ملحة على الصعيد األمين. 
 

 التحد�ت اليت يتعني التصدي هلا -2
 

للتصدي هلا. وينشغل مديرو مواقع الرتاث عادًة ابملسائل اليومية   هيأةغري مُ هي  تراثها و   تؤثر علىاملخاطر اليت    ال تعيمن البلدان، يف هذا السياق،    إن الكثري
حاالت النزاع املسلح  �هيك عن  دارة خماطر الكوارث،  تذكر لالهتمام إبمهل  فرص أو  وال ُترتك  أو جبمع األموال الالزمة ألعمال الرتميم أو الصون اجلارية.  

 أضرار جسيمة   هذا االحتمال كثرياً ما يتحقق، ويؤدي إىل إحلاقالكوارث، فإن    ات، اليت تتخذ حتسباً الحتمال حدوثاحملتملة. وعلى الرغم من االستعداد
 ابلرتاث. 

 
دان إىل القدرة على االستجابة ابلسرعة الالزمة. ويؤدي ذلك إىل إضاعة فرص التحكم مبدى التعرض لألضرار والتخفيف تفتقر البلكثرياً ما  وعند وقوع الكوارث،  

يف كثري من األحيان ملخاطر كبرية وغري متوقعة قد تؤدي إىل عواقب وخيمة ما مل  ابلفعل  منها. وعندما تقع كارثة أو تنشأ حاالت نزاع معينة، يتعرض الرتاث  
 . وتشمل تلك املخاطر ا�يار اهلياكل املزعزعة، و�ب املواد واجملموعات، وفقدان سجالت احملفوظات الثمينة.  ه صونل دابري فوريةتُتخذ ت

 
واملركز  ،  )IUCN(  الطبيعة  حلماية، واالحتاد الدويل  )ICOMOS(   وقامت اليونسكو، ابلتعاون مع عدد من الشركاء مثل اجمللس الدويل لآلاثر واملواقع

، إبعداد جمموعة متنوعة من األدوات على مر  )ICOM(  ، واجمللس الدويل للمتاحف)ICCROM(  الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها
املخاطر النامجة عن الكوارث  السنني إلدارة املخاطر اليت يتعرض هلا الرتاث والنامجة عن الكوارث وحاالت النزاع. وتتناول هذه املنظمات مجيع مراحل دورة إدارة  

على    والتعايفلتصدي  لمبادرات    ووضعوبرامج تدريبية،   1أي قبل حدوث حالة طوارئ ويف أثنائها وبعدها. وترتاوح األنشطة املنفذة بني وضع مواد توجيهية 
 الصعيد امليداين.  

 
سط، إضافة إىل ز�دة حدوث الكوارث الطبيعية، تستدعي اتباع �وج جديدة  اهلجمات غري املسبوقة على الثقافة والرتاث، وال سيما يف الشرق األو بيد أن  

 التحد�ت.   هذهوأكثر فعالية ملواجهة 
 

االسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو ،  2015ولذلك اعتمدت اليونسكو، يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام املعقودة يف تشرين الثاين/ نوفمرب  
، واعتمدت يف الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب  لرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلحا

، صدَّق اجمللس التنفيذي 2017ويف عام    .يةالضميمة املتعلقة حباالت الطوارئ املرتبطة ابلكوارث النامجة عن األخطار الطبيعية أو األنشطة البشر ،  2017
 لليونسكو يف دورته العشرين على خطة عمل لتنفيذ ما تنص عليه االسرتاتيجية والضميمة. 

 
العاملي مواقع يف  الكوارث عن النامجة  املخاطر إدارة بشأن املوارد دليل املثال سبيل على ظرنا 1   الرتاث 

)http://whc.unesco.org/en/activities/630/(  املنقول  الرتاث تشمل اليت الثقايف،  الرتاث  اليونسكو حلماية دليل مطبوعات وسلسلة؛  
ralprogramme/cultu-outreach-heritage-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/movable-  :انظر(

languages/-local-in-handbooks-protection-heritage(الدويل  اليونسكو وبر�مج  ؛  إدارة على  التدريب بشأن للمتاحف  واجمللس 
training-studies-museum-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/unescoicom-( املتاحف

package/ .( 

http://whc.unesco.org/en/activities/630/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/)%D8%9B
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/)%D8%9B
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/)%D8%9B
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-training-package/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-training-package/


 
قدراهتا التنفيذية من أجل تعزيز أوجه التآزر فيما بينها وتعزيز  ، من خالل  ا اليونسكوشؤو�  تديراليت  ثقافة  املتعلقة ابلست  التفاقيات  اال إىل    االسرتاتيجيةوتستند  

 حتقيق اهلدفني التاليني: 
 

الدول األعضاء على درء   • النزاعات  اب  تلحقاليت    اخلسائرتعزيز قدرة  الثقايف من جراء  الثقايف والتنوع   اخلسائر  تلك  من  واحلد  والكوارث،لرتاث 
 ؛  واستعادهتا

 عمليات بناء السالم. إدماج محاية الثقافة يف العمل اإلنساين واالسرتاتيجيات األمنية و  •
 

غري قطاع الثقافة مثل  اء أشكال جديدة من التعاون مع األطراف الفاعلة يف قطاعات أخرىرسوإ ،مع الشركاء التقليدينيالقائم تعاون الويستدعي ذلك تعزيز 
 قطاع العمل اإلنساين والقطاع األمين. 

 
 حاالت الطوارئ، تساهم اليونسكو يف محاية حقوق اإلنسان، ومنع نشوب النزاعات، وبناء السالم،  ومن خالل محاية الرتاث الثقايف وتعزيز التعددية الثقافية يف

 والنهوض ابلقانون اإلنساين الدويل، وتعزيز القدرة على الصمود لدى اجملتمعات. 
 

 بر�مج التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا -3
 

اليونسكو على التصدي للحاالت احلرجة وإدارة املخاطر اليت يتعرض هلا تراثها من جراء الكوارث والنزاعات، مساعدة الدول األعضاء يف  التمكن من  سعياً إىل  
تتوىل تنسيقه وحدة خمصصة    بر�مج للتأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا  ،ابلتعاون الوثيق مع األقسام املعنية يف مقر اليونسكو ومكاتبها امليدانية،  أنشئ

 ابملنظمة.  يف قطاع الثقافة
 

 فة على النحو التايل: ، املعرَّ الثقافة  حباالت الطوارئ اليت تؤثر علىويتعلق هذا الرب�مج 

غري تنطوي على خطر وشيك يهدد الرتاث، نتيجة لألخطار الطبيعية أو األنشطة البشرية، ومنها النزاع املسلح، وجتد فيها الدولة العضو نفسها    تهي حاال
نوع أشكال التعبري الثقايف،  تقادرة على التغلب على العواقب الوخيمة اليت ختّلفها هذه احلالة على محاية الرتاث وتعزيزه ونقله أو على جهود تعزيز اإلبداع ومحاية  

 ويلزم فيها اختاذ إجراءات فورية.
 

، الذي تتمثل واليته يف تلبية االحتياجات امللحة اليت تنشأ يف الفرتة الفاصلة بني حدوث احلالة صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئويتلقى الرب�مج الدعم من  
ة احلجم، من خالل االضطالع ابألنشطة القصرية األجل وأنشطة املساعدة األولية. وابلتايل، فإنه يسد  الطارئة وتنفيذ مشاريع اإلنعاش الطويلة األجل والكبري 

ن أن تستمر يف إطار فجوة اسرتاتيجية، ألنه يدعم التدخالت احلامسة اليت تعتمد على التمويل املتاح فوراً والتمويل االحتياطي، واليت، نتيجة لذلك، ال ميك
يدية، اليت تستند إىل عمليات التخطيط اليت تستغرق بعض الوقت. ومن خالل سد هذه الفجوة، يؤدي الصندوق دوراً حفازاً حلشد مزيد  آليات التمويل التقل 

 مشاريع التعايف.  عدادمن التمويل، ألن تلك التدخالت توفر املعلومات األساسية الالزمة إل
 

   :الصغرية القصرية األجل يف ثالثة جماالت رئيسية، على النحو التايل األنشطةويدعم الرب�مج 
 
 
 



 التأهب  3-1

  :لوقوعها. وتشمل األنشطة املعتادة يف هذا الصدد ما يلي ميكن التخفيف من آاثر الكوارث أو النزاعات إذا ما اختذت التدابري املناسبة حتسباً 

 ايف تقدمي املساعدة التقنية لتنفيذ التدخالت املتعلقة ابلتأهب حلاالت الطوارئ وختفيف املخاطر فيما يتعلق ابلرتاث الثقايف والتنوع الثق •

الثقايف والتنوع  إعداد مواد لتعزيز القدرات على صعيد تنفيذ التدخالت املتعلقة ابلتأهب حلاال  • ت الطوارئ وختفيف املخاطر فيما يتعلق ابلرتاث 
 الثقايف 

ث الثقايف تنظيم حلقات عمل تدريبية يف مناطق خمتلفة، بشأن تنفيذ التدخالت املتعلقة ابلتأهب حلاالت الطوارئ وختفيف املخاطر فيما يتعلق ابلرتا •
عن احلد من خماطر الكوارث، واالستجابة لألزمات، وإدارة حاالت الطوارئ، مبن فيهم   والتنوع الثقايف، للمهنيني يف جمال الرتاث الثقايف، فضالً 

 النساء 

 إعداد دراسات عن الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف يف حاالت الطوارئ •

 تنظيم اجتماعات التنسيق مع الشركاء احملتملني أو احلاليني أو املشاركة فيها  •

االجتماعات اإلعالمية والنظامية أو األنشطة الرتوجيية وأنشطة مجع التربعات إىل محاية وتعزيز الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف يف  الدعوة يف سياق   •
 حاالت الطوارئ

 وضع مواد للتوعية ابلثقافة يف حاالت الطوارئ أو حتديث ونشر تلك املواد  •

والنظامية أو األنشطة الرتوجيية وأنشطة مجع التربعات إىل أمهية محاية وتعزيز الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف الدعوة يف سياق االجتماعات اإلعالمية   •
 .يف حاالت الطوارئ

 
   االستجابة 3-2

ن ساعات من وقوع أي  من خالل إيفاد فريق صغري من اخلرباء يف غضو فيف حتديد ما يستلزمه الوضع ابلضبط.    ميكن إضاعتهعندما تقع كارثة، ال يوجد وقت  
املشورة للوكاالت احلكومية واجلهات املاحنة الدولية بشأن أهم اإلجراءات الضرورية لتجنب   وأن تسديم االحتياجات بسرعة  تقيّ   أن ليونسكو  ل كن  ميكارثة،  
 ملزيد من اخلسائر.  الرتاث تعريض 

 
 توفري الدعم املادي بسرعة. القليلة األوىل أو أول أسبوعني أو ثالثة من وقوعها إذا تسىنَّ وفضالً عن ذلك، ميكن جتنب أسوأ عواقب الكوارث يف غضون األ�م  

للمحطات امليدانية    ةعوقد يكمن ذلك يف إقامة هياكل مؤقتة لضمان ثبات املباين الضعيفة، أو توفري معدات جديدة بدل املعدات التالفة، أو إعادة البناء السري 
 ة املوقع على احلفاظ على وجودها يف املناطق احلساسة.بغية ضمان قدرة سلطة إدار 

 
لدعم    أصحاب املصلحةدارة متعدد  لإلوميكن أن تكون مرحلة اإلنعاش/إعادة التأهيل عملية طويلة تتطلب مشاركة أفرقة من اخلرباء فضالً عن إنشاء فريق  

 يلي:  ق االستجابة ماوتشمل األنشطة املنفَّذة يف سيا السلطات الوطنية وتنسيق جهود اإلغاثة. 
 

 م نشر بعثات للتقييم السريع وتقدمي املشورة، مبا يف ذلك عمليات تقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث وتقييم أعمال اإلنعاش وبناء السال •

 تنفيذ التدخالت العاجلة يف امليدان  •

 القيام أبنشطة التوثيق والرصد  •

يف جماالت الرتاث الثقايف، وإدارة  انية اجلنس التوجهاتتنفيذ أنشطة تدريبية يف مرحلة ما بعد النزاع أو ما بعد الكوارث تستهدف املهنيني من مجيع  •
 خماطر الكوارث، واالستجابة لألزمات، وإدارة حاالت الطوارئ



 تلك االجتماعاتتنظيم اجتماعات التنسيق أو الدعوة أو مجع األموال أو املشاركة يف  •

 تقدمي الدعم للمكاتب امليدانية لليونسكو عن طريق موظفني مؤقتني من أجل االستجابة حلاالت الطوارئ.  •
 

 تعبئة املوارد 3- 3

مبادرات لالتصال والتوعية هتدف إىل تعبئة املوارد من أجل هذا اجملال االسرتاتيجي من جماالت   ابإلضافة إىل العناصر املذكورة أعاله، يتضمن الرب�مج أيضاً 
  :العمل. وتشمل هذه املبادرات ما يلي

 إعداد املواد املتعلقة ابلرتويج ومجع األموال ذات الصلة بصندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ أو حتديثها ونشرها  •

 حاالت الطوارئ وبر�مج أنشطته يف االجتماعات اإلعالمية أو االجتماعات النظامية أو املناسبات الرتوجيية. التعريف بصندوق الرتاث يف  •
 

 التنفيذ والرصد والتقييم  -4
 

لقطاع    ةالتابعوالطوارئ  الرتاث    هيئةتتوىل وحدة التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا تنسيق تنفيذ الرب�مج؛ وهي وحدة تقع يف مقر اليونسكو وتعمل يف إطار  
 سؤولني املعنيني يف املقر وامليدان. الثقافة. وتقوم الوحدة بدور تنسيقي وتركز مسامهاهتا يف مراحل التخطيط للتدخالت واالستجابة الفورية، ابلتنسيق مع امل 

 
 وُجترى عمليات تقييم دورية للرب�مج وفقاً لسياسة اليونسكو ومبادئها التوجيهية اخلاصة ابلتقييم. 

 


	برنامج التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها الذي يدعمه صندوق التراث في حالات الطوارئ

