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 اليونسكو

 

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 اهلند

 

 والية   يف   الطبيعي  الرتاث   على  الكوارث   خماطر  من   واحلد  املادي  غري   الثقايف  الرتاث  حلماية   الفيضا�ت  بعد  الطارئة   االستجابة
 ) 2020-2019(  كرياال 

، بدعم من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، عملية تقييم االحتياجات بعد وقوع 2018أدارت اليونسكو يف عام  
الكوارث يف والية كرياال يف اهلند. وتبنيَّ من هذه العملية أن عناصر خمتلفة من الرتاث الثقايف غري املادي يف والية كرياال قد 

تقليد مسرحي سنسكرييت مدرج يف قائمة اليونسكو التمثيلية للرتاث الثقايف غري   تضررت بشدة، وال سيما الكود�اتم، وهو 
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عام مضت. وتبنيَّ من عملية تقييم االحتياجات كذلك أن الفيضا�ت أحلقت   2000املادي للبشرية، يرجع عهده إىل  
بية". ويف هذا السياق، دعم صندوق أضراراً بثالث من اجملموعات السبع اليت يشتمل عليها موقع الرتاث العاملي "غاتس الغر 

، يرمي من �حية إىل دعم فناين الكود�اتم الذين يواصلون 2019الرتاث يف حاالت الطوارئ نشاطاً للمتابعة يف عام  
وفيما ممارسة فنو�م، ومن �حية أخرى إىل تقييم معارف الشعوب األصلية يف غاتس الغربية فيما يتعلق ابلتأهب للكوارث.  

 20جمموعة من األز�ء القدمية، و  41ز�ً جديداً، وجرى يف الوقت نفسه إصالح    58عنصر الكود�اتم، مت شراء  ب  يتعلق
آلة موسيقية، واثنني من اللوازم املكتبية اليت تضررت من جراء الفيضا�ت. وقام أيضاً ثالثة حرفيني تقليديني وتسعة تقنيني 

يتعلق ابلعنصر املوجود يف غاتس الغربية، نُّظمت اجتماعات تشاورية يف تريفاندروم برتميم أحد أماكن األداء التقليدي. وفيما  
مع مسؤويل مبادرة إعادة بناء كرياال وإدارة الغاابت.   2019حزيران/يونيو    12إىل    10بكرياال، يف الفرتة املمتدة من  

إال أنه أُرجئ بسبب حدوث سيول   2019ونصَّ اتفاق مبدئي على بدء األنشطة امليدانية يف النصف الثاين من عام  
جديدة. ونتيجة لذلك، اسُتكمل العمل امليداين الرامي إىل تقييم معارف الشعوب األصلية يف جمال التأهب للكوارث يف 

 . 2020الربع األول من عام 

 ) 2018(   الكوارث  وقوع   بعد  كرياال   والية  يف   الثقافة   احتياجات  تقييم

، واليت أدت إىل 2018مطار اليت تساقطت يف والية كرياال ابهلند، يف آب/أغسطس  يف أعقاب املستو�ت القياسية لأل
حدوث من أسوأ فيضا�ت شهدهتا الوالية يف اترخيها، استهلت اليونسكو عملية لتقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث 

قد تعرضت املعامل التارخيية واملواقع األثرية، بغية حتديد اآلاثر الواقعة على قطاع الرتاث الثقايف احمللي من جراء الفيضا�ت. و 
الثقايف املنقول،  الثقايف غري املادي والرتاث  مبا يف ذلك موقع الرتاث العاملي الطبيعي "غاتس الغربية"، فضالً عن الرتاث 

بني أشد املقاطعات ألضرار جسيمة. وكانت مقاطعات أالبوزا واباث�مثيتا وكوات�م وإدوكي وإر�كولوم وثريسور ووا��د من  
تضرراً. وقامت اليونسكو، من خالل صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، وابلتشاور مع إدارة الثقافة يف والية كرياال، بوضع 
خطة عمل واسرتاتيجية لإلنعاش بغية محاية الرتاث الثقايف للمنطقة وترميمه. ودعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ إيفاد 

كرياال، مما أفضى إىل صياغة فصل يُعىن ابلثقافة يف التقرير اخلاص بتقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث،   بعثة إىل والية 
وتقدمي توصيات  الثقايف يف كرياال؛  الرتاث  اخلاصة إبنعاش قطاع  مفصًال لألضرار واخلسائر واالحتياجات  تقييماً  تضّمن 

 املستقبل؛ ووضع اسرتاتيجية شاملة إلنعاش القطاع.   رئيسية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث يف

 


