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 اليونسكو

 

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 توغو

 

 )2018األزمات" (  إاّبن دورة تدريبية بشأن "تقدمي املساعدات األولية اخلاصة ابلرتاث الثقايف

، 2017 مذكرة التفاهم املربمة يف عام  مبوجب  املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها،و اشرتكت اليونسكو  
) من أجل 2018األزمات" يف أفريقيا (  إاّبن   بشأن "تقدمي املساعدات األولية اخلاصة ابلرتاث الثقايف  يةتدريب  عقد دورة  يف

خيص أنسب  لرتاث الثقايف وقدرات اجلهات املعنية ابلتصدي حلاالت الطوارئ، على حد سواء، فيماابرباء  بناء قدرات اخل
هذه الدورة التدريبية اليت استغرقت ثالثة أسابيع   اليونسكووعقدت    معاً.  للعمل  وأفضل سبيل  الالزمة  التدابري  الختاذوقت  

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

 مجعية واللجنة الدولية للصليب األمحر، و يف مايل، وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل،  
إىل منهجية   الذي جرى توفريه خالل تلك الدورة   املخطوطات للدفاع عن الرتاث اإلسالمي". ويستند التدريب   وتقومي   محاية"
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 إلعدادهنظراً    السياق األفريقي  ذلك   ويالئم مع  راسخة وضعها املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها، 
دراسة حالة   ابعتبارها  يف مايل   ةوالثقافي  ةاإلنسانيواقرتانه بدراسة التدابري الرامية إىل تلبية االحتياجات    الغرض   هلذا  خصيصاً 

و  التدريب  رئيسية.  هبذا  املعنية 21انتفع  واجلهات  الثقايف  ابلرتاث  اخلرباء  من  حلاب   شخصاً  ملتصدي  الطوارئ  ن االت 
 ، والسنغال  ،وزامبيا  ، وجزر القمر  ، وتوغو  ، وتشاد  ، وبواتن   ،وإيطاليا   ،يف اليونسكو (أوغندا  من الدول األعضاء  دولة  17

مشاركاً من أفريقيا  17ومنهم  ونيجري�)،    ،والنيجر  ،ونيبال ،ومالوي ، ومايل  ، وكينيا  ، وكولومبيا  ، وكوت ديفوار  ، والكامريون 
و  8و متعددة،    التدريبية  الدورةتضمنت  نساء.   مقتنيات   بىن وإجالء مل  العاجل  تثبيتال  مثالً ومنها  أنشطة حماكاة عملية 
و م فيضا�ت؛  من  وإجالء  ملقتنيات  العاجل   جالءاإل تضررة  والشرطة   مقتنيات   متحف؛  اجليش  مع  ابلتنسيق  من ضريح 

تسىن عبوة �سفة. و   بتفجري  مسلحة  اعةعقب قيام مج  واجلمعية الوطنية للصليب األمحر واللجنة الدولية للصليب األمحر
أفريقيا بفضل الدعم الذي   يف  األزمات"   إاّبن  الدورة التدريبية بشأن "تقدمي املساعدات األولية اخلاصة ابلرتاث الثقايفعقد  

 قدمه صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ.

 ) 2018(  " اباتماريبا  وطنكواتماكو،  " تقييم األضرار إىل موقع الرتاث العاملي املتمثل يف  لبعثة  إيفاد  

 إيفاد بعثة  ،2018ا توغو يف آب/أغسطس  هتاألمطار الغزيرة اليت شهد ، عقب  دعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ
ما سيّ  ، والوقع ابمل  حلقت تقييم حجم األضرار اليت  لاباتماريبا"    وطنالرتاث العاملي املتمثل يف "كواتماكو،    موقع  إىل  عاجلة 

الفرتة   يف  هلااعم أب  خرباء سبعةاملؤلفة من    البعثة واضطلعت  .  "ينتااتكي"ابسم    املعروفة   ذات الطابقني  الطينيةالربجية    ملنازلاب
ووارينغو وبيميين و�دواب، وإجراء مشاورات ز�رة قرى ابمسبا  قامت ب، و 2018تشرين األول/أكتوبر   24  إىل  19املمتدة من  

األرصاد عدد من العاملني يف دائرة  توغو و   يف  ثقافةالافظ كريان ووزير  حمكذلك مع  شعب اباتماريبا احمللي، و   فراد من أمع  
 األمر   هذاأضّر  قد  جزئياً أو كلياً. و   اً ار يا�  "اتكيينتا"  املعروفة ابسم  الطينية  نازل املمن    ا�يار عدد   لبعثة لتبنيَّ اجلوية الوطنية. و 

معابد   اليت اختذوها   الطينية  بعض املنازلنظراً لتضرر    ونقله  املادي غري  الثقايف  ماجملتمع احمللي على ممارسة تراثهأفراد  قدرة  ب
. وقدم اخلرباء، بعد تقييم األضرار، الطقوس اجلنائزيةو   القبول  ملختلف طقوس  كبرية للغاية  أبمهية  تتسماليت  و   ،واألسالفآلهلة  ل

وضع   اليت أوصوا ابختاذها   . وتضمنت التدابريفيها للنظر  السلطات الوطنية واحملليةإىل  توصيات ابختاذ تدابري عاجلة  عدة  
نذار لإلنظام  تركيب  هلا، و  ووضع خريطة  "اتكيينتا"املعروفة ابسم    الطينية  نازل املإحصاء  حاالت الطوارئ، و واجهة  خطة مل

 اجملتمعية  اجلهود يف    واحلرفيون احملليون   البّناءون  األرصاد اجلوية الوطنية. وعمالً هبذه التوصيات، اُشرِكدائرة  بكر ابلتعاون مع  امل
 يف قرى كوتوغو و�دواب ووارينغو.  الطينية  املنازل ترميم بعض    الرامية إىل 
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