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 اليونسكو

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 اإلسالمية   إيران  مجهورية

 )2019(  اإلسالمية   إيران  مجهورية  يف   الكوارث  وقوع   بعد  الثقافة  جمال  يف   االحتياجات   تقييم

، وما جنم عنها من فيضا�ت وا�ياالت أرضية 2019تسببت األمطار الغزيرة اليت هطلت يف آذار/مارس ونيسان/أبريل  
مقاطعة من   25يف إزهاق األرواح ونزوح السكان وإحلاق دمار واسع النطاق يف مجهورية إيران اإلسالمية؛ وقد تضررت  

ن وخوزستان ولورستان وإيالم من املناطق اليت حلقت هبا أسوأ مقاطعة يف البلد من جراء ذلك. وكانت گلستا   31ضمن  
األضرار. وطلبت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية مساعدة األمم املتحدة والبنك الدويل واالحتاد األورويب إلجراء عملية 

هذا السياق صفة   . وأُسندت إىل اليونسكو يف2019تقييم لالحتياجات بعد وقوع الكوارث، ومتَّ ذلك يف متوز/يوليو  
الوكالة الرائدة يف األمم املتحدة لتنسيق التقييم املتعلق بقطاع الثقافة، ابلتشاور الوثيق مع املنظمة اإليرانية للرتاث الثقايف 
هي  متضررة،  مقاطعات  ثالث  الكوارث  وقوع  بعد  االحتياجات  تقييم  بعثة  واستهدفت  والسياحة.  احلرفية  والصناعات 

وگلستان بغية تقييم آاثر الفيضا�ت على قطاع الثقافة. وجتنباً الزدواجية اجلهود وحتقيق أقصى كفاءة لورستان وخوزستان  
ممكنة يف خطة العمل الوطنية حلماية البيا�ت، تقرر الرتكيز يف املقام األول على اخلسائر، ال على األضرار فقط، اليت كانت 
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ه خاص على األثر الذي أحدثته الفيضا�ت على الرتاث الثقايف غري ابلفعل موضع تقييم وطين سابق. وجرى الرتكيز بوج
املادي، الذي مل يوَل يف السابق االعتبار الواجب. وإضافة إىل ذلك، قام فريق القطاع الفرعي للثقافة والسياحة، بفضل دعم 

امل الفصل  اليت ُمجعت وإعداد  البيا�ت  عين ابلثقافة والسياحة يف الصندوق، بعقد اجتماعات أسبوعية من أجل مناقشة 
 التقرير اخلاص بتقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث.

لكالعاجل ملوقعي   اإلصالح
ُ
 ) 2018(  كرمانشاهيف   اتكيه  وبِغلوربيغي موافينامل

، إجراء تقييم سريع لألضرار اليت خلفها الزلزال 2017دعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، يف كانون األول/ديسمرب  
منطقة كرمانشاه، وذلك ابلتعاون مع املنظمة اإليرانية للرتاث الثقايف والصناعات احلرفية والسياحة. وعقب تقرير بعثة   يف

لرتميم وإصالح موقعي  عاجلة  االضطالع أبنشطة  من أجل  التقين  الدعم  لتقدمي  طلبا  اليونسكو  تلقت  األضرار،  تقييم 
يف منطقة كرمانشاه. وُيستخدم هذان املوقعان لتأدية مهام عمومية هامة، ابإلضافة ، الواقعني اتكيه وبِغلوربيغيموافيناملـُلك 

إىل إقامة خمتلف االحتفاالت الدينية والثقافية، مما جيعلهما ميثالن مكانني ثقافيني هامني للمجتمعات احمللية. وقد مّول 
قنيني حمليني من أجل القيام بتحليل تقين عميق صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ االستعانة خببري عمل بتعاون وثيق مع ت

وإجراء حتقيقات ميدانية بغية إعداد خطة إصالح مفصلة تتضمن قائمة األنشطة املقرتح تنفيذها. وأسهم ذلك يف تعزيز 
أُعد شريط قدرات موظفي املنظمة اإليرانية للرتاث الثقايف والصناعات احلرفية والسياحة يف جمال إصالح املعامل التارخيية. و 

 فيديو يعرض أنشطة اإلصالح العاجل املضطلع هبا يف املوقعني املذكورين. 

 ) 2017(  كرمانشاه تقييم األضرار يف منطقة    بعثة

. وتسببت تلك 2017وقعت سلسلة من الزالزل يف منطقة كرمانشاه، يف اجلزء الغريب من إيران يف تشرين الثاين/نوفمرب  
بعدد من مواقع الكوارث يف خسائر فادحة يف   الزالزل، فضًال عن ذلك، أضراراً  العيش. وأحدثت تلك  األرواح وسبل 

الرتاث. ودعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، يف هذا السياق، إجراء تقييم سريع لألضرار النامجة عن الزلزال يف املواقع 
الثقايف والصنا للرتاث  اإليرانية  املنظمة  التقييم حتديد املتضررة، وذلك ابلتعاون مع  احلرفية والسياحة. وجرى خالل  عات 

األولو�ت، فضًال عن األعمال األساسية يف اهلياكل، من أجل جتنب وقوع املزيد من الضرر. وأسفرت أنشطة البعثة، اليت 
، عن إعداد تقرير تقين مفصل، اشتمل على 2017كانون األول/ديسمرب    21إىل    13أوفدت يف الفرتة املمتدة من  

يلي: تقييم لتصنيف األضرار النامجة عن الزالزل ومستواها؛ وتقييم املخاطر اجلديدة؛ وتقدمي حملة عامة عن االحتياجات  ما
 الثقافية للمجتمعات احمللية القاطنة يف حميط املواقع؛ وحتديد األولو�ت، فضالً عن وضع توصيات بشأن األعمال احملتملة.

 


