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 اليونسكو

 

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 وسانت لوسيا   ،وسانت كيتس ونيفيس  ،وجامايكا ،أنتيغوا وبربودا

 

 ) 2018الرتاث (  صونو من الكوارث االنتعاش الكارييب بشأن    اإلقليمي   مؤمتر العمل

لعواقب   األعاصري نظراً  جمللس   عقد،  الكارييبملنطقة  الثقايف  رتاث  ال  على   2017 لعام  موسم  الكارييب  اإلقليمي  الفرع 
االنتعاش اإلقليمية للتصدي للكوارث و لعمل بشأن "النهوج  ل  اً احملفوظات الدويل، ابلتنسيق مع جملس احملفوظات الدويل، مؤمتر 

الكارييب"،  منطقة  آب/أغسطس  3  إىل متوز/يوليو   30من    ) هولندا(  مارتن  سنتيف  فيليبسبورغ  مبدينة  وذلك    منها يف 
ملناقشة األولو�ت وتبادل   املنطقةيف    يف جمال الرتاث  العاملني  بني عدد من  معاجل  من أجل   رهذا املؤمتُعقد  . و 2018

إدارة خماطرها الكوارث و   الالزمة للتأهب ملواجهة  املعارف بشأن محاية الرتاث الثقايف من خماطر الكوارث، وتعزيز القدرات
ربع دول أعضاء من أل . ودعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ مشاركة ممثلني  املقبلة  الكوارث  من عواقب  احلدّ   بغرض

دولة على   كل   إطالع  ضمان ل   -  س، وسانت لوسيايأنتيغوا وبربودا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيف  -  ملؤمتر املنطقة يف ا
. ودعم صندوق الرتاث يف 2017 موسم األعاصري لعام إاّبن   خيص محاية الرتاث الثقايف فيما جتارب سائر الدول األعضاء

، اليت جرى األولو�ت احملدَّدةلضمان أخذ    اليونسكو يف املؤمترحاالت الطوارئ أيضاً مشاركة موظف واحد من موظفي  
 ،خيص أنتيغوا وبربودا ودومينيكا  فيما  2017 جريتا يف عامأُ   الكارثة  تقييم االحتياجات بعد ل   خالل عمليتني  الوقوف عليها 
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 ابلتحديد   املشاركون   فيه دعاقرار  عتماد  إىل ااملؤمتر  أفضى  جلسات مؤمتر العمل. و   ختللت  اليت  ناقشاتامليف    االعتبار بعني
ال إىل إنشاء شبكة   الطوارئ، وهي شبكةحلماية  الكارييب يف حاالت  التأهب   لرتاثابخرباء    تضم   رتاث  يساعدون على 

عشرة  إاّبن الدورة احلادية الشبكةهذه  أُنشئتو  .خيص الرتاث الثقايف الكارييب هلا فيما الطوارئ والتصدياالت ح ملواجهة
اليت ُعقدت   ، "رتاث الكارييبال: صون  يف خطر  احملفوظات "ملؤمتر الفرع اإلقليمي الكارييب جمللس احملفوظات الدويل بشأن  

 . 2019آذار/مارس    29إىل   25من )  سورينام(ابراماريبو    مبدينة
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