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 اليونسكو

 يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة
 العراق 

 ) 2019(   املوصل  يف املوسيقية  احلياة  إحياء   دعم

يف أعقاب حترير مدينة املوصل من احتالل داعش، ورداً على حظر مجيع أشكال التعبري الفين يف هذا السياق، قام الصندوق 
كومية بتنفيذ احلبدعم أنشطة ترمي إىل املسامهة يف إحياء احلياة الثقافية يف املوصل. واضطلعت منظمة "العمل لألمل" غري  

هذه األنشطة. واستلزمت هذه األنشطة، اليت حتمل عنوان "وصلة"، القيام يف مرحلة أوىل برحلة حبثية. وكان هدف املشاركني 
الثقافة  يف تلك الرحلة هو حتديد الشركاء احملليني ووضع خطط لألنشطة اليت تليب احتياجات اجلهات الفاعلة يف جمال 

لي، فضالً عن تصميم املبادئ التوجيهية لتنفيذ املشروع. وأاتحت هذه البعثة الفرصة أيضا للتشاور والسكان على الصعيد احمل
مع السلطات احمللية. ويف إطار متابعة املرحلة األوىل، يدعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ تنفيذ مشروع "االستماع 

تعايف يف املوصل. وسيحقق املشروع ذلك اهلدف من خالل إىل العراق"، الذي يرمي إىل جعل املوسيقى يف صميم عملية ال
البحث يف األساليب املوسيقية املختلفة اليت من شأ�ا توحيد صفوف اجملتمعات احمللية، ووضع منهجية للتدريس، وتوفري 
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املشروع يف عام من املتوقع أن يستمر تنفيذ    ومع أنالتدريب املوسيقي للمسامهة يف سد فراغ البنية الثقافية يف املوصل.  
حتديد األطراف الفاعلة الثقافية احمللية اليت   2019، فقد أاتحت رحلة حبثية اثنية نُظمت يف تشرين الثاين/نوفمرب  2020

ستقدم الدعم إلجراء مسح للممارسات املوسيقية املتنوعة. واتُِّفق أيضاً مع اجلهات املعنية ابألمر على أن يشمل ذلك 
املمارسات املوسيقية اخلاصة ابجلماعات اإلثنية والدينية، ابلصورة اليت يؤديها هبا األشخاص العاديون املسح معظم التقاليد و 

 واملوسيقيون اهلواة واحملرتفون. 

 ) 2018" (املوصل  روح  إحياء"  بشأن   الدويل   املؤمتر

أيلول/سبتمرب   10" يوم االثنني  شاركت اليونسكو والعراق يف تنظيم االجتماع الدويل األول بشأن مبادرة "إحياء روح املوصل 
يف مقر املنظمة يف ابريس. وقامت املديرة العامة برفقة األمني العام جمللس وزراء العراق، سعادة السيد مهدي   2018

العالق، ابفتتاح ذلك اليوم حبضور وزراء وشخصيات سياسية وممثلني للسلطات الدينية وخرباء دوليني وأعضاء من اجملتمع 
كاء اليونسكو. وقد نُظم املؤمتر، بدعم من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، هبدف تعبئة اجملتمع الدويل من املدين وشر 

أجل إعادة بناء مدينة املوصل وإنعاشها، وتقييم الوضع الراهن على أرض الواقع، واإلعالن عن إنشاء الصندوق االستئماين 
من املشاريع الرئيسية اليت ستساهم يف إصالح مواقع الرتاث يف املوصل. إلعادة إحياء املوصل، ابإلضافة إىل عرض جمموعة  

وتلبية  املعارف،  التقين، وتبادل  املالية والدعم  املسامهات  بتقدمي  الدولية احلكومية  البلدان واملنظمات  التزم عدد من  وقد 
 احتياجات املشروع من املوظفني واملواد التعليمية. 

 ) 2018" على هامش الدورة الثانية واألربعني للجنة الرتاث العاملي (املوصل  روح   إحياء الذي ُعقد بشأن مبادرة "  االجتماع 

ُعقد اجتماع من أجل توعية اجملتمع الدويل بشأن الدمار الذي حلق ابملوصل وحشد الدعم من أعضاء جلنة الرتاث العاملي  
لى هامش الدورة الثانية واألربعني للجنة الرتاث العاملي اليت عقدت يف املنامة  ملبادرة اليونسكو "إحياء روح املوصل"، وذلك ع 

. وبدعم من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، قدم خبري ذائع الصيت يف جمال  2018حزيران/يونيو    30ابلبحرين يف  
يت يتعني االضطالع هبا ألغراض اإلنعاش.  الرتاث العراقي حتليال تقنياً وعلمياً للوضع امليداين، مشل توصيات بشأن األنشطة ال

وأاتح صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، فضالً عن ذلك، إعداد شريط فيديو يقدم حملة عامة عن األضرار اليت حلقت مبدينة  
 يكو�م".  املوصل، استناداً إىل صور التقطتها طائرات بال طيار ملدينة املوصل القدمية، ومجعتها الشركة الفرنسية الناشئة "إ 

 ) 2018(  املوصل  ملدينة  احلضري   الرتاث  توثيق

قام صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، يف إطار مبادرة اليونسكو "إحياء روح املوصل"، وهي مبادرة رائدة إلنعاش مدينة 
احلضري للمدينة، من خالل املوصل يف العراق وإعادة بنائها من خالل الثقافة والتعليم، بدعم عملية توثيق تفصيلي للرتاث  

مسح شامل قامت به الشركة الفرنسية الناشئة "إيكو�م" للنسيج احلضري التارخيي والرتاث احلضري، مبا يف ذلك الرتاث 
، بغية استكمال تقييم سابق 2018متوز/يوليو    7حزيران/يونيو إىل    14الذي له أمهية دينية، وذلك يف الفرتة املمتدة من  

. وإضافة إىل املسح اجلوي الدقيق ملدينة املوصل القدمية، أدى التوثيق العلمي وما تاله من 2018فرباير  أُجري يف شباط/
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)، فضًال عن GPSحتليل ومعاجلة للبيا�ت إىل إجراء قياسات دقيقة للمدينة ابستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع (
قمنة الثالثية األبعاد على سبيل املثال ال احلصر، ومن تلك املعامل متحف رقمنة عدد من معاملها األثرية البارزة، ابستخدام الر 

 املوصل، وكنيسة الطاهرة، وجامع القطانني، ومرقد اإلمام عون الدين، ومرقد شيخ الشط. 

 ) 2018( املشرق  يف   ابآلاثر   املشروع  غري االجتار  مكافحة  على التدريب

االجتار   إىل مكافحة ظاهرة  اليونسكو حلقة عمل  غريسعياً  الثقايف، عقدت  الرتاث  املشروع ابآلاثر، وكذلك إىل محاية 
بر�مج تدرييب لألخصائيني العاملني على مكافحة سرقة   -املشروع ابآلاثر يف املشرق   تدريبية بشأن "مكافحة االجتار غري

. وجرى 2018نيسان/أبريل   20إىل   16ن) من  املشروع ابآلاثر"، وذلك يف بريوت (لبنا املمتلكات الثقافية واالجتار غري 
تنفيذ هذا الرب�مج التدرييب بدعم من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ من أجل متكني السلطات احلكومية، وأصحاب 
واالجتار  الثقافية  املمتلكات  سرقة  من  املتضررة  اهلشة  البلدان  يف  القرار  وأصحاب  األكادميية،  واألوساط  الفنية،  املهن 

شخصاً من  31املشروع ابآلاثر، من اكتساب املهارات املهنية الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة. وانتفع هبذا التدريب   غري
عليه خرباء  امرأة. واستغرق التدريب مخسة أ�م، وأشرف 11العراق واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية وتركيا، ومنهم  

القانون   لتوحيد  الدويل  املعهد  املعين ابملخدرات من  املتحدة  األمم  للمتاحف ومكتب  الدويل  واجمللس  واإلنرتبول  اخلاص 
واجلرمية، وكذلك رابطة البحث يف اجلرائم اليت تستهدف الفن، ومتحور حول أربع وحدات ترمي كل وحدة منها إىل تناول 

   مسائل هتم البلدان األصلية وبلدان العبور املتضررة من تلك الظاهرة. 

 ) 2018و  2017(  السواتلالة الرتاث الثقايف عرب صور  ح رصد 

واصل صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ دعم رصد حاالت الطوارئ من خالل التقاط صور مواقع الرتاث الثقايف عرب 
بني اليونسكو وبر�مج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع   2016، وذلك يف إطار مذكرة التفاهم املربمة يف عام السواتل

، تلقي وحتليل 2018و  2017ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار). وجرى يف هذا السياق، خالل عامي  
الرتاث العاملي وموقع مدينة املوصل   "احلضر" املدرج يف قائمة   ق ومها: موقع صور ملتقطة عرب السواتل ملوقعني ثقافيني يف العرا

 القدمية، املدرج يف قائمة العراق املؤقتة للرتاث العاملي، مبا يف ذلك صور حمددة جلامع النوري واملنارة احلدابء. 

 ) 2018و  2017(  العراق  يف   الثقايف   الرتاث   إنعاش  دعم

 10يدر العبادي، حترير املوصل من تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام/داعش رمسياً يف  أعلن رئيس الوزراء العراقي، ح
، فقامت اليونسكو بتكثيف جهودها حلماية وصون الرتاث الثقايف املتأثر ابلنزاع و/أو املعرض للخطر 2017متوز/يوليو  

ين أكرب املدن العراقية. وقام صندوق الرتاث يف حاالت يف املناطق احملررة من مشال العراق، وال سيما يف مدينة املوصل، اث
الطوارئ بدعم اليونسكو ملساعدة السلطات العراقية يف تنسيق وتصميم األنشطة وعمليات اإلنعاش العاجلة يف املناطق 

اليونسكو   ، وال سيما من خالل مبادرة2018احملررة من مشال العراق. وتواصلت اجلهود املبذولة والدعم املقدم يف عام  
من أجل إصالح املدينة. وأاتح تقدمي   2018الرائدة "إحياء روح املوصل" اليت استهلتها املديرة العامة يف شباط/فرباير  
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تنفيذ أنشطة الصون   2018و   2017الدعم ابملوارد البشرية يف إطار صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ يف عامي  
ئة املوارد اليت تتيح تنفيذ عمليات اإلصالح واإلنعاش يف األجلني املتوسط والطويل. العاجل ووفر التمويل األويل ملواصلة تعب

، متثلت األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا كبري موظفي املشروع، الذي عّني بدعم من صندوق الرتاث يف 2017ويف عام  
املوصل، ابالشرتا ميدانيتني إىل  بز�رتني  القيام  يلي:  فيما  الطوارئ،  يومي حاالت  العراق،  املتحدة يف  األمم  ك مع موئل 

، مما أاتح إجراء التقييم األول حلالة املدينة؛ وإجراء دراسة مقارنة وتصميم قاعدة 2017تشرين األول/أكتوبر   23و 10
وإعادة بنائها؛ واملشاركة بيا�ت قائمة على نظام املعلومات اجلغرافية لرتميم املناظر احلضرية التارخيية يف مدينة املوصل القدمية  

، لغرض ضمان مشاركة اجلهات املعنية؛ 2017تشرين الثاين/نوفمرب    16يف حلقة عمل للتخطيط التقين يف املوصل يف  
وقيام الشركة الفرنسية "إيكو�م" إبجراء مسح ابستخدام طائرة بال طيار، من أجل االسرتشاد به يف وضع مناذج ثالثية 

من   2018ر احلضرية التارخيية يف مدينة املوصل القدمية وإعادة بنائها. وُقدم مزيد من الدعم يف عام  األبعاد لرتميم املناظ 
مشروعاً مقرتحاً   17خالل التنسيق يف جمال التخطيط لتحقيق اإلنعاش وتعبئة قدر كبري من املوارد، مبا يف ذلك إعداد  

االضطالع بعملييت التشاور والتنسيق وتيسريمها مع سائر مليون دوالر أمريكي. وجرى فضًال عن ذلك   68ومجع أكثر من  
فيها اجملتمعات احمللية، بفضل املوظفني املوجودين يف املوصل  وكاالت األمم املتحدة واجلهات املعنية احمللية والوطنية، مبا 

 والسيارة املصفحة الثانية املتاحة هلم. 

 التابع   األمن  جملس عن  الصادَرين)  2015( 2253و )  2015( 2199 متابعة تنفيذ القراَرين  إىل  الرامية  املساعي  تنسيق
 ) 2018و  2016(  املتحدة   لألمم

تعيني منسق لليونسكو لضمان متابعة تنفيذ قراري جملس األمن   2016 دعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ يف عام
) بشأن 2015(اعُتمد يف كانون األول/ديسمرب    2253) و2015(اعُتمد يف شباط/فرباير    2199التابع لألمم املتحدة  

مشروع. وتضمنت مهمة املنسق أيضاً  فرض حظر عاملي على االجتار ابلقطع األثرية السورية والعراقية الواردة من مصدر غري
قافية املشروع ابملمتلكات الث إسداء املشورة إىل الدول األعضاء ومساعدهتا بشأن مسائل أخرى متعلقة مبنع االجتار غري

من إجراء تقييم حتليلي   2018 الواردة من هذين البلدين. ومّكن صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ اليونسكو يف عام 
). وكشفت تلك التقارير عن أكثر الطرق شيوعاً 2015(  2199للتقارير الواردة من الدول األعضاء بشأن تنفيذها للقرار  

الثقافية لالجتار غري ، واسُتخدمت لوضع قائمة للقطع األثرية املضبوطة الواردة من اجلمهورية العربية املشروع ابملمتلكات 
  السورية والعراق وليبيا واليمن.
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