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 اليونسكو

  يف   الطوارئ  حاالت  يف الرتاث   صندوق  يدعمها  اليت  األنشطة

 األردن 

 ) 2020-2019("  البرتاء"  العاملي  الرتاث  موقع هلا  يتعرض   اليت  الطوارئ  حلاالت   للتأهب  خطة   وضع

يقع موقع الرتاث العاملي "البرتاءّ" عند مصّب مستجمع مياه وادي موسى، وما فتئ يتعرض بشدة خلطر الفيضا�ت منذ 
لفيضانني مفاجئني؛ وتسبب ذلك الوضع يف تعريض موقع الرتاث   2018العصور القدمية. وقد تعرض املوقع يف عام  

، استجابة لطلب من 2019سياح للخطر. وشاركت اليونسكو يف عام  العاملي هذا ملخاطر جسيمة كما عرض حياة ال
سلطة إقليم البرتاء التنموي السياحي، وبدعم من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، يف وضع منوذج هيدرولوجي وهيدرويل 

موعة البيا�ت األساسية متكامل ملستجمع مياه وادي موسى استناداً إىل دراسة هيدرولوجية وهيدرولية شاملة للمنطقة وإىل جم
املتاحة. ومّثل هذا العمل أول تقييم شامل على اإلطالق للمعلومات املتاحة لدى سلطة اإلقليم وغريها من املؤسسات 
األردنية فيما يتعلق ببيا�ت األرصاد اجلوية والبيا�ت الطوبوغرافية واملناخية، مما أدى إىل حتديد جمموعة بيا�ت أساسية متثل 
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مفيدة يف أي دراسة أخرى بشأن محاية البرتاء و/أو أي مشروع آخر ذي صلة ابملوضوع. وأُجنز املشروع يف عام   مسامهة 
بتقدمي جمموعة من التصاميم األولية لألعمال اهليكلية الرامية إىل التخفيف من خماطر الفيضا�ت املفاجئة والكفيلة   2020

 وات املقبلة. بتزويد سلطة اإلقليم خبريطة طريق لتخطيط اخلط

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

إىل مكافحة ظاهرة االجتار غري اليونسكو حلقة عمل  سعياً  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   16املشروع ابآلاثر"، وذلك يف بريوت (لبنان) من   املمتلكات الثقافية واالجتار غري 
أصحاب تنفيذ هذا الرب�مج التدرييب بدعم من صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ من أجل متكني السلطات احلكومية، و 

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 11ية العربية السورية وتركيا، ومنهم  العراق واألردن ولبنان واجلمهور 
املعين ابملخدرات  املتحدة  األمم  للمتاحف ومكتب  الدويل  واجمللس  واإلنرتبول  اخلاص  القانون  لتوحيد  الدويل  املعهد  من 

حور حول أربع وحدات ترمي كل وحدة منها إىل تناول واجلرمية، وكذلك رابطة البحث يف اجلرائم اليت تستهدف الفن، ومت
 مسائل هتم البلدان األصلية وبلدان العبور املتضررة من تلك الظاهرة. 

 ) 2017(  "البرتاء"  العاملي  الرتاث  موقع   هلا   يتعرض   اليت  الكوارث  خماطر   من   للحد  التخطيط

تشمل  الطبيعية،  األخطار  من  لعدد  اخلاصة،  أرضه  تضاريس  إىل  نظراً  (األردن)،  "البرتاء"  العاملي  الرتاث  موقع  يتعرض 
الفيضا�ت واال�ياالت األرضية والزالزل، اليت متثل هتديداً كبرياً للموقع والزائرين على حد سواء. لذا ميثل إعداد خطة للحد 

العاملي أداة للحماية العاجلة ومكو�ً أساسياً من مكو�ت خطة اإلدارة املتكاملة حملمية من خماطر الكوارث ملوقع الرتاث  
إىل كانون الثاين/يناير   2017البرتاء األثرية. ودعم صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ، يف الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب  

ومنها مديرية الدفاع املدين األردنية،   –واجلهات املعنية  ، تنظيم حلقات عمل وز�رات ميدانية لتعبئة أهم اخلرباء  2018
من أجل   -والشرطة السياحية األردنية، وحراس احملميات، واخلرباء املعنيني ابحلد من خماطر الكوارث، والسلطات احمللية  

. ومشلت هذه األنشطة إجراء جمموعة من األنشطة األولية الالزمة لوضع خطة شاملة للحد من خماطر الكوارث ملوقع البرتاء
ترمجة التوصيات األولية اليت صاغتها مديرية الدفاع املدين األردنية بشأن احلد من خماطر الكوارث للمواقع من العربية إىل 
اإلجنليزية؛ وحتليل الواثئق املتاحة؛ وتقييم حالة احلد من خماطر الكوارث للموقع وحتديد االحتياجات واألولو�ت الرئيسية؛ 

األثرية وحتدي  احملمية  على سالمة  أثر  ذلك  على  يرتتب  أن  من غري  املوقع  داخل  عاجل  إنقاذ  إىل  حتتاج  اليت  املناطق  د 
إنشاء جلنة  الطوارئ يُذكر  الرتاث يف حاالت  الذي يقدمه صندوق  الرئيسية للدعم  النتائج  واجملتمعات احمليطة هبا. ومن 
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