
 
 اليونسكو

 
 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 مايل

 ) 2019)" (الدوغون (أرض    ابند�غارا االحتياجات اخلاصة ابلرتاث الثقايف يف موقع الرتاث العاملي "جرف    تقييم

يؤثر أتثرياً متزايداً يف املناطق الوسطى يف مايل، إذ يتعرض    2018ما برح الضغط الذي متارسه اجلماعات اإلرهابية منذ عام  
العديد من القرى لالعتداءات، وقامت تلك اجلماعات ابستغالل التوترات القائمة بني مجاعيت الدوغون والفوالين إلاثرة املزيد  

وأدى تصاعد العنف إىل إزهاق أرواح العديد من املدنيني وإىل تفاقم انعدام األمن إىل حد كبري،    من االنقسامات داخل البلد. 
من   يقرب  ملا  اجلزئي  أو  الكامل  التدمري  إىل  العاملي "جرف    30ابإلضافة  الرتاث  موقع  داخل حدود  نصفها  يقع  قرية، 

التقليدي املعماري، بل فُقد أيضاً العديد من القطع الثقافية  ابند�غارا". ومل يقتصر الضرر يف هذا السياق على الرتاث الثقايف  
وتدهورت ممارسات وتقاليد الرتاث الثقايف غري املادي املرتبطة هبا. وقد قامت اليونسكو، بناًء على طلب حكومة مايل وبدعم  

متوز/يوليو    28إىل    22املمتدة من  من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، إبيفاد بعثة إىل موبيت ومنطقة ابند�غارا يف الفرتة  
يرتبط به من قطع وممارسات يف تلك املنطقة.   لتقييم االحتياجات املتعلقة ابلرتاث الثقايف املعماري وغري املادي وما   2019
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لية. ويف  قرى يف املنطقة واجتمعت ابلسلطات احمللية واإلقليمية والزعماء التقليديني وأفراد اجملتمعات احمل   10وزارت البعثة حنو  
  �اية البعثة، أُعّد تقرير ختامي شامل، قدم تقييماً مفصالً حلالة الرتاث الثقايف املادي وغري املادي يف املناطق اليت متت ز�رهتا. 
وإضافة إىل ذلك، أسفرت البعثة عن وضع خطة عمل أولية مفصلة. مث ُعرضت توصيات البعثة ومشروع خطة العمل على  

 جهة (مبا فيها اجملتمعات احمللية والسلطات واخلرباء).  200نية يبلغ عددها حنو  جمموعة اجلهات املع 

 )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  

املمتدة من   الفرتة  الثاين/نوفمرب    30إىل    12خالل  املمتلكات   ابلتعاون   2018تشرين  الدويل لدراسة صون  املركز  مع 
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"

 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  ومنها  متعددة،  أنشطة حماكاة عملية  التدريبية  الدورة  مقتنيات نساء. وتضمنت  ملبىن وإجالء  العاجل  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" (أسكياتقييم األضرار املوفدة إىل موقع الرتاث العاملي "ضريح   بعثة

، يف ا�يار جزء من سطح قاعة الصالة 2017تسبب تساقط األمطار الغزيرة، خالل موسم األمطار يف آب/أغسطس  
املخصصة للرجال يف موقع الرتاث العاملي "ضريح أسكيا" (مايل). واستجابة لطلب املساعدة الدولية الذي تقدمت به وزارة 

الطوار  الرتاث يف حاالت  املمتدة من  الثقافة يف مايل، دعم صندوق  الفرتة  بعثة تشخيص عاجلة يف   8إىل    6ئ إيفاد 
. وكان الغرض من تلك البعثة هو إجراء تقييم مفصل لألسباب اليت أدت إىل ا�يار جزء من سقف 2017أيلول/سبتمرب  



رة التكاليف غرفة الصالة، وحتليل إجراءات الرتميم العاجلة اليت نفذها اجملتمع احمللي ابلفعل، فضًال عن وضع خطة ُمقد 
 ي. لألنشطة ذات األولوية اليت ينبغي االضطالع هبا ألغراض اإلصالح التكميل
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