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 اليونسكو

 األنشطة اليت يدعمها
 صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ 

 نيبال

 

 )2019تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا النقوش احلجرية يف موستانغ العليا ( 

يف أعقاب الزلزال الذي تعرَّضت له نيبال   ، الثقافة والسياحة والطريان املدين يف نيبال اضطلعت إدارة اآلاثر التابعة لوزارة  
واملخاطر اليت حيتمل أن يتعرض هلا   األخطار اإلصالح الرامية إىل التخفيف من    إجراءات ، بعدد من  2015يف عام  

شباط/فرباير شهري  أولية لتقصي احلقائق يف  بعثة  يف هذا اإلطار  نظمت إدارة اآلاثر واليونسكو  و .  يف نيبال الرتاث الثقايف  
متثل اهلدف  هبدف تقييم حالة النقوش احلجرية يف إيكليبهايت وتشهوسانغ ومسار يف موستانغ. و   2018وآذار/مارس  

دعمه صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ إىل استكمال اجلهود اليت تبذهلا إدارة اآلاثر من أجل إجراء النشاط الذي    من 
للنق  الطائرات املسرية ب مسح  املعرضة للخطر وتوثيقها ابستخدام أدوات وتقنيات حديثة، مثل  طيار،   ال وش الصخرية 

واملسح التصويري، والتصوير ابلفيديو. وأدت املعلومات اليت ُمجعت يف أثناء املسح امليداين إىل إنتاج مناذج ثالثية األبعاد 
شريط فيديو إعالمي للنقوش احلجرية   إعداد ثيق بطريقة علمية، فضًال عن  للمواقع الثالثة، والقيام بعمليات املسح والتو 

. ومتثَّل أحد اإلجنازات الرئيسية هلذا النشاط يف حتديد اجملاالت واملكّو�ت الرئيسية ة الرئيسي   لجهات املعنية ل إفادات    يتضمن 
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بغية وضع مشروع   الثالثة،  املواقع  إىل تدخل عاجل يف كل موقع من  األموال من أجل اليت حتتاج   تنفيذ  كامل جلمع 
بشأن القيمة   اجلهات وأدى النشاط إىل إزكاء وعي    . طويل يف األجل ال إجراءات اإلنعاش الفورية و  املعنية حملياً ووطنياً 

 الثقافية واإلمكا�ت السياحية ملواقع النقوش احلجرية.

 )2018الثقايف إاّبن األزمات" ( لرتاث لاألولية    تقدمي اإلسعافاتدورة تدريبية بشأن " 

، 2017اليونسكو واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها، مبوجب مذكرة التفاهم املربمة يف عام    عقدت 
) من أجل بناء 2018لرتاث الثقايف إاّبن األزمات" يف أفريقيا ( ل األولية    اإلسعافات بشأن "تقدمي    مشرتكة   دورة تدريبية 

فيما خيص أنسب    على حد سواء،   اجلهات املعنية ابلتصدي حلاالت الطوارئ لدى  خرباء الرتاث الثقايف و   لدى   ت قدرا ال 
سبل للعمل معاً. وعقدت اليونسكو هذه الدورة التدريبية اليت استغرقت ثالثة أسابيع ال وقت الختاذ التدابري الالزمة وأفضل  

ابلتعاون مع املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات   2018نوفمرب  / تشرين الثاين   30إىل    12خالل الفرتة املمتدة من  
الثقافية وترميمها، ووزارة الثقافة يف مايل، واملتحف الوطين املايل، ومدرسة أليون بلوندان بيي حلفظ السالم، والدرك الوطين 

االستقرار يف ما  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  للصليب األمحر، يف مايل، وبعثة  الدولية  واللجنة  يل، 
إىل منهجية راسخة وضعها    يستندالتدريب  مع أن  ومجعية "محاية وتقومي املخطوطات للدفاع عن الرتاث اإلسالمي". و 

إجراءات   ت خدم واستُ مع السياق األفريقي  ءمته  ال فقد متت م املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها،  
. ألغراض هذا التدريب   تلبية االحتياجات اإلنسانية والثقافية ابعتبارها دراسة حالة رئيسية التصدي اليت اُختذت يف مايل ل 

التصدي حلاالت الطوارئ من   الفاعلة يف جمال من اخلرباء ابلرتاث الثقايف واجلهات    ، هبذا التدريب شخصاً    21وانتفع  
رون، لقمر، وزامبيا، والسنغال، والكام يطاليا، وبواتن، وتشاد، وتوغو، وجزر ا يف اليونسكو (أوغندا، وإ   عضواً دولة    17

نساء.   8مشاركاً من أفريقيا و   17وكوت ديفوار، وكولومبيا، وكينيا، ومايل، ومالوي، ونيبال، والنيجر، ونيجري�)، ومنهم  
لعاجل ملبىن وإجالء مقتنيات متضررة من وتضمنت الدورة التدريبية أنشطة حماكاة عملية متعددة، ومنها مثًال التثبيت ا 

فيضا�ت؛ واإلجالء العاجل ملقتنيات متحف؛ وإجالء مقتنيات من ضريح ابلتنسيق مع اجليش والشرطة واجلمعية الوطنية 
الدورة  عقد  وتسىن  �سفة.  عبوة  بتفجري  مسلحة  قيام مجاعة  عقب  األمحر  للصليب  الدولية  واللجنة  األمحر  للصليب 

الذي قدمه صندوق ل األولية    اإلسعافات أن "تقدمي  التدريبية بش  الدعم  أفريقيا بفضل  األزمات" يف  إاّبن  الثقايف  لرتاث 
 الرتاث يف حاالت الطوارئ.

 )2018دعم إنعاش الرتاث الثقايف يف نيبال (

وادي موقع الرتاث العاملي "   تعّرض إذ    . الرتاث الثقايف الفريد للبلد  يف   ة مدمر   آاثر   عن   يف نيبال   2015  عام   زلزال   أسفر 
وموَّل صندوق .  ا�ياراً اتماً   نصباً آخر   33أنصاب تذكارية وا�يار    107ضرار جسيمة تسببت يف تضرر  أل   كامتاندو" 

يذ األنشطة نساء) للقيام بتنف   4و رجال    7أحد عشر متخصصاً ( تعيني    2018يف عام  الرتاث يف حاالت الطوارئ  
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نيبال  الرئيسية لدعم عملية اإلنعاش   املعلومات متخصَصْني قيام  ومشلت املساعدة    . الزلزال وقوع  بعد  يف   يف تكنولوجيا 
للرتاث الثقايف ابستخدام منصة مفتوحة الدعم الفين إلدارة اآلاثر يف نيبال من أجل استحداث أداة جرد رقمية  بتقدمي  

قطعة   80قطعة أثرية و   40نصب و   800حىت اآلن حتميل البيا�ت املتعلقة أبكثر من    متو   . ARCHESاملصدر تسمى  
ط ال امل حتضري    بشأنعمل  حلقات  تنظيم ثالث  أيضاً  ارئ  و الط يف حاالت    صندوق الرتاث   وموَّل   . متحف على األداة 

مت  ذلك، ُقدِّ   فضًال عن   . ئها وإعادة بنا    ترميم هياكل الرتاث الثقايف يف   ة املستخدم   البناء مواد    جودة   حتسني   بغية   ي اجلري 
  يف احلفاظ على   حمور�ً   دور اليونسكو وكان    . مشاريع الرتميم اجلارية يف وادي كامتاندو   بعض   فيما خيص املساعدة التقنية  

عود إىل ي ي  ذستواب ال هيكل ال   وقد ا�ار وترميمه.    ) يف مدينة منغل ابهودوار   بوذي   مقام (   "اتشي غومانغ"   ستواب هيكل  
عشر   التاسع  عام  القرن  زلزال  وقامت 2015بعد  الطلق.  للهواء  معرضة  والقرابني  املنحواتت  من  العديد  وابتت   ،

، والطالب املتطوعني البوذيني   رهبانال ابلتعاون الوثيق مع إدارة اآلاثر، واحتاد إدارة وصون معامل سوا�مبو، و   - اليونسكو  
املوجودة   األثرية   القطعوإعادة بنائه وصون    الستواب هيكل  الرامية إىل التنقيب عن  اجلهود    بقيادة   - من جامعة تريبوفان  

 هيكل  إىل احلياة  ف وهو طقس إلعادة "روح اإلله"    -   " "جيفنياس بوجا طقس    2018آب/أغسطس    23يف  نُظِّم  . و فيه 
 .الستواب  هيكل  ء من أجل االحتفال ابستكمال إعادة بنا  -  الستواب 
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