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 اليونسكو

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 إندونيسيا

 ) 2019" ( برامبا�ن معابد   ع جممَّ "   العاملي  الرتاث   موقع   يف  للخطر  املعرض  الثقايف  للرتاث  مسح  إجراء

أن الرتاث الثقايف غري مدمج على حنو    2018يف عام    ابلو وجزيرة لومبوكمدينة  بيَّنت الزالزل املتعاقبة اليت تعرضت هلا  
منهجي يف عمليات التأهب للكوارث والتصدي هلا والتعايف من آاثرها يف إندونيسيا. ويف إطار جهود وطنية ترمى إىل تعزيز 

عنية لتقييم مدى التأهب للكوارث، استهل اجمللس الوطين اإلندونيسي إلدارة شؤون الكوارث مبادرة ابلتعاون مع الوزارات امل
ملسح  احلكومية  البوابة  يف  املعنية  ابألماكن  اخلاصة  البيا�ت  إدراج  طريق  عن  الكوارث،  أمام  العامة  املؤسسات  ضعف 
األخطار. ودعم الصندوق، يف إطار مبادرة اجمللس املذكور، عملية إجراء مسح جترييب يف موقع الرتاث العاملي "جممَّع معابد 

الصلة ابملوضوع   برامبا�ن" واملناطق املادي) ذات  (املادي وغري  الثقايف  الرتاث  بيا�ت  به، من أجل مجع  احمليطة  الرتاثية 
وإدماجها يف البوابة احلكومية املذكورة. وقامت اليونسكو، ابلتعاون الوثيق مع اجمللس املذكور ووزارة الثقافة، إبيفاد فريق تقين 

هدفة، من أجل مجع البيا�ت الالزمة. وعقب االنتهاء من تنفيذ املشروع التجرييب، إىل مجيع الصدوع النشطة يف املنطقة املست
، مجعت بني اجمللس الوطين اإلندونيسي إلدارة شؤون الكوارث 2019كانون األول/ديسمرب    9نُظمت حلقة عمل يف  
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من هذا الدعم، عّزز صندوق الرتاث يف   ووزارة الثقافة والشركاء التقنيني من أجل تبادل نتائج عملية مجع البيا�ت. وانطالقاً 
حاالت الطوارئ قدرات الشركاء احملليني، مبن فيهم الطالب وممثلو اجملتمعات احمللية، يف جمال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا 

 املعلومات ومسامهتهما يف احلفاظ على الرتاث الثقايف. 

 ) 2019(  لومبوك مشال وشرق جزيرة  للنساجني يف    التقنيةاالحتياجات واملساعدة    تقييم

تقييم يُذكر لألضرار اليت حلقت عموماً  مل جير  و .  2018لومبوك لسلسلة من الزالزل يف آب/أغسطس    جزيرة  تعرضت
املصدر الرئيسي لكسب الرزق لنساء   ميثلالنسيج التقليدي، الذي    أنشطة  ابلرتاث الثقايف املادي أو غري املادي، مبا يف ذلك

القيم الثقافية يف مقاطعة ابيل مع اجملتمعات احمللية املتضررة،   صونالقرى. وعقب املشاورات األولية اليت أجرهتا مكاتب  
 ملا ينجم عن حاالت أن هناك طلباً على إجراء تقييم شامل    تبنيَّ وكذلك مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف امليدان،  

الرتاث الثقايف غري املادي يف لومبوك. ويف هذا السياق، طلبت الوكالة الوطنية للحد من يف جمال  احتياجات  الطوارئ من  
التقليدية يف منطقتني  النسيج  أنشطة  الدعم إلنعاش  الظروف وتوفري  لتقييم  اليونسكو  الدعم من  إندونيسيا  الكوارث يف 

ليك (املنطقة الشمالية) وقرية برينغاسيال (املنطقة الشرقية). وقدم املشروع املمول من رئيسيتني يف جزيرة لومبوك ومها: بيان بي
ميدانية عمليات تقييم  صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ الدعم على مرحلتني ألغراض التعايف. ففي املرحلة األوىل، أجريت  

املساعدة التقنية من خالل استبدال األصول، والتدريب   لومبوك. ويف املرحلة الثانية، ُقدِّمت  شرق ومشال جزيرة   يف مقاطعيت
دورات يف  امرأة)    69من النساجني احملليني (منهم    79أكثر من    وشاركعلى احملفوظات الرقمية، ودعم اإلنتاج والتسويق.  

 تدريبية يف جمال التسويق وابتكار املنتجات، نظمت ابلتعاون مع اثنني من املصممني، يف يوغياكارات. 

 ) 2019- 2018ابلو (  مدينة  املركزي يف   سوالويزييف متحف   شطة الصون العاجلأن

بقوة   أيلول/سبتمرب   28اإلندونيسية يف    درجات على مقياس رخيرت مدينة ابلو يف جزيرة سوالويزي  7.5ضرب زلزال 
. وأدى الزلزال أيضاً إىل حدوث موجة تسو�مي كبرية ابإلضافة إىل إسالة الرتبة. وقد أحلقت تلك الكارثة أضراراً  2018

كبرية مبتحف سوالويزي املركزي يف مدينة ابلو. واستجابة لذلك، قامت اليونسكو عن طريق صندوق الرتاث يف حاالت 
لعدد من األنشطة اليت ترمي إىل إصالح املتحف وجمموعته الفريدة   2019و  2018قدمي الدعم خالل عامي  الطوارئ، بت

كانون الثاين/يناير    27إىل    20من اخلزف الصيين والياابين الذي يعود اترخيه إىل القرن السابع عشر. ويف الفرتة املمتدة من  
حمل2019 ورئيس حترير صحيفة  املتحف  مدير  �ئب  قام  على ،  لالطالع  الياابن  بز�رة  ("رادار سولتنغ")  ابلو  ية يف 

املمارسات احلالية املتبعة يف املتاحف الياابنية حلماية اجملموعات ووضع برامج لتوعية اجملتمعات احمللية املعنية فيما يتعلق ابحلد 
يف بناء قدرات موظفي املتحف يف من خماطر الكوارث، وذلك ابلتعاون مع اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم. وساهم ذلك  

العامة  التوعية  برامج  عن  للكوارث، فضالً  املقاِومة  والعرض  التخزين  أساليب  تنفيذ  بشأن كيفية  تعليًما  تلقوا  فقد  ابلو. 
والتثقيف بشأن احلد من خماطر الكوارث اليت يتعرض هلا الرتاث الثقايف. وأقيم إضافًة إىل ذلك، يف تشرين األول/أكتوبر 

، معرض خاص بشأن أنشطة حكومة ابلو يف مرحلة ما بعد الكوارث، مبا يف ذلك ترميم اخلزف يف املتحف. 2019
 واجتذب املعرض اهتماماً كبرياً من وسائل اإلعالم وعامة الناس. 


