مُذُكُرةُُإرشاديةُ
عُنُ
التوثيقُُالرقميُلُآلثارُُالمعرضةُللخطرُوكيفيةُحمايتها
فيُالشرقُُاألوسطُوشمالُأفريقيا
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ُ.١المقدمةُ

تُعُدُُمنطقةُُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ(مينا)ُموطُنًاُلبعضُُمنُأفضلُُمناطقُالتُراثُُالثقافيُالمحفوظُ
فيُالعالمُُُبماُفيُذلكُالبقاياُاألثريةُاألرضيةُوالبحريةُمنُعصورُماقبلُالتأريخُإلىُالتأريخُُاإلسالميُ
والعصرُالحديثُ.هناكُالعديدُمنُالمواقعُالتراثيةُوُاألثريةُالكبيرةُوالصغيرةُالتيُالتعدُْوالُتحصىُُ،
المحفوظةُمنهاُوالمدفونةُالتابعةُلمنظمةُاإلممُالمتحدةُللتربيةُوالعلمُوالثقافةُ(اليونسكو)ُ ُ .كذلكُتتواجدُ
المدن ُالتأريخية ُومراكز ُالمُدن ُوالمعالُمُاألثرية ُوالتي ُتُعتبر ُذاتُ ُقُيمةُ ُكبيرةُ ُلُلمُجتمعاتُ ُالمُحلُيةُ
والوطنيةُوالدوليةُوللعلماء ُأيضُا ًُ"ُ .تثريُهذهُاألماكن ُذاتُ ُاألهميةُالثقافيةُحياةُ ُالناسُوغالبا ًُماتوفرُُ
إحساسا ًُعميقا ًُوملهُما ًُذاتُ ُاإلرتباطُالقويُبُالمجتمع ُوالمناظرُ ُالطبيعية ُوالماضيُوالتجاربُ ُالحيُةُ"ُُ.
ُ).(The Burra Charter 2013هنالكُتصنيفاتٌ ُمُختلفةٌُللقيمُالمرتبطةُبُالتراثُالثقافيُُُُُُُُُُُُُ
وإستخداماته ُوالعالقةُ ُبين ُالناس ُوالتُراثُ ُالثقافي ُُ .تشمل ُهذه ُالتصنيفات ُالقيمُ ُالتأريخية ُوالجماليةُ
والعلمية ُوالوظيفية ُوالمجتمعية ُواإلخالقية ُ ُوالتي ُتجعل ُمهمةُ ُالحفاظ ُعلى ُهذه ُاألماكن ُالتراثية ُأمراًُ
واجبا ً
ُالمستقبلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُأجل
ُمن
ُالحالية
ُاألجيال
ُعاتق
ُعلى
ُيقع
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُتعدُمهمةُحمايةُالتراثُالثقافيُجزءُا ًُمنُأهدافُاألممُالمتحدةُللتنميةُالمُستدامةُ(ُُ.)UN SDGs
إنُإعتمادُُاألممُالمتحدةُفيُعامُُ٥١٠٢خطةُالتنميةُالمستدامةُلعامُُُ٥١٠١هوُدعوةٌُلجميعُالبلدانُ
للعملُمنُأجلُتعزيزُالرخاءُبينماُتقومُمنُخاللُذلكُُبدورهاُفيُحمايةُكوكبُاألرضُُ.هذاُويؤثرُ
تغيُّرُالعواملُالبيئيةُواإلجتماعيةُواإلقتصاديةُلمختلفُأصحابُالمصلحةُوالمجتمعُعلىُكيفيةُالحفاظُُ
علىُالتراثُُالمبنيُوالمحميُُ).(Masonُand Avarami 2019
تعترفُخطةُُ٥١٠١بدورُالثقافةُفيُعمليةُالتنميةُوتطلبُمنُجميعُالبلدانُتعزيزُالجهودُُلحمايةُ
وحراسةُالتراثُالثقافيُوالطبيعيُللعالمُ"ُلجعلُالمدنُوالمستوطناتُالبشريةُشاملةُوآمنةُومرنةُُ
ومستدامة"ُُُ).(Goal 11 of SDGs

 ١.١التهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي في منطق ِة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( مينا)
تتعرضُمواقعُالتراثُالثقافيُفيُجميعُأنحاءُالعالمُ ُبماُفيُذلكُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ
للخطرُنتيجةُأسبابُطبيعيةُوبشريةُمتعددةُ .هذاُوتظهُر ُالبياناتُالتيُتم ُجمعهاُعنُطريقُُمشروعُُُُ
ُاآلثارُالمعرضةُللخطرُفيُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُEAMENA
تعرُضُمواقعُالتراثُالثقافيُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُللتهديدُمنُعواملُمثلُُُُُُُُُُُ:
التوسعُالزراعيُخاصةُتجريفُالحقولُالجديدة ُوالتعريةُالطبيعيةُوالبناء ُوالتنميةُالحضريةُوالنهبُوُُ
والصراعُالمسلحُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ(Bewley et al.ُ،2016
مشتركةٌُلجميعُُالبلدانُُالحديثةُإ ْذُيوضحُتحليلُصورُاألقمارُالصناعيةُُُُُُُُ
ُ
هذهُالعواملُهيُتحدياتٌُُ
ُأنُُحجمُُالتأثيرُقدُنماُوتسارعتُوتيرةُالدمارُفيُالعقودُالقليلةُالماضيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

تتعقُدُُهذهُالمخاطرُالعالميةُعلىُالتراثُالثقافيُالعالميُبسببُمطلبُالموازنةُبينُحمايةُالتراثُالثقافيُ
والحاجةُوحقُاإلنسانُفيُالمأوىُوالغذاءُُوالدخلُُ.هذاُومعُتزايدُعددُسكانُالعالمُبماُفيُذلكُمنطقةُ
الشرق ُاألوسط ُوشمال ُأفريقيا ُأصبح ُتوفير ُالمسكن ُوالغذاء ُوالماء ُوالعمل ُوالرعاية ُالصحية ُيمثلُ
أولويةُواضحةُللحكومات ُومنظماتُالتمويلُباإلضافة ُإلى ُحماية ُالتراث ُُ .كانُلوباء ُفيروسُكورناُ_ُ
تأثير ُسلبيُليسُفقطُعلى ُالتراثُالثقافيُغيرُالملموسُولكنُأيضا ًُعلى ُالتراثُالثقافيُالملموسُُ
ٌ ُ ٠١
ُمنهُمماُأثرُعلىُالقدرةُعلىُمراقبةُوإدارةُالعديدُمنُالمواقعُاألثريةُبشكلُفعالُُُُُُُ).(Kono, 2020
كماُوردتُتقاريرُعنُتزايدُأعمالُالنهبُفيُالمنطقةُنتيجةُتفاقمُالوضعُاإلقتصاديُبسببُتفشيُالوباء
(Matthews 2020; Porterfield 2020; Sylvain Mercadier, Mohammed Shiaa, and Koli
2020).

التوثيق الرقمي
شأن
 ٣.١الحاجة إلى خطة عمل بِ ِ
ِ
تول ْ
دتُالحاجةُلتطويرُأساليبُجديدةُلمساعدةُالمتخصصينُفيُمجالُالتراثُالثقافيُفيُسياقُالتهديداتُ
المتزايدةُللتراث ُالثقافيُوالحاجةُالمعترفُبهاُدوليا ًُللعمل ُمنُأجل ُالحفاظُعليهُُ .إن ُإحدى ُالطرقُذوُ
األهميةُالمتزايدةُهيُإستخدامُأنظمةُالتسجيلُالرقميةُوإنشاءُقواعدُبياناتُمرجعيةُمكانيةُللممتلكاتُ
التراثية ُمما ُيسمح ُبالتقييم ُالسريع ُلقيمة ُتلك ُاألصولُوحالة ُالحفاظ ُعليهاُووجود ُالتهديدات ُالمستمرةُ
وموقعها ُفي ُسياق ُخطط ُالتطويرالجديدةُ .يسمح ُهذا ُالتوثيق ُالرقمي ُلمختصي ُالتراث ُبالعمل ُمعُ
شركائهم ُفي ُالحكومة ُلتطوير ُأوليات ُوإستراتيجيات ُطويلة ُاألمد ُُ ،باإلضافة ُإلى ُإنشاء ُردود ُمناسبةُ
للتخفيف ُمن ُتأثير ُإحتياجات ُالتنمية ُُ .تسعى ُهذه ُالوثيقة ُإلى ُوضع ُمذكرات ُإرشادية ُلتطوير ُأدواتُ
التوثيقُالرقميةُالمستدامةُهذهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
كانُالدافع ُوراءُهذهُالمذكرةُاإلشاردية ُهوُإجراءُ ُالمناقشاتُ ُوالحواراتُ ُبينُالمتخصصينُفيُمجالُ
التراثُخاللُسلسلةُمؤتمراتُحمايةُالماضيُ(ُُُ)٥١٠١ُ_٥١٠٢وخاصةُفيُتونسُفيُعامُُ(ُ٥١٠٢
إنظر ُالملحق ُُ )٠التي ُنظمها ُمشروع ُ ُاآلثار ُالمعرضة ُللخطر ُفي ُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُأفريقياُُ
EAMENAوشركاؤهُُ(إنظرُالملحقُُ)ُ٠بماُفيُذلكُصندوقُالتراثُالعالميُ(جيُأشُأف)ُُُُُُُُُُُ
ُوالمركزُالدوليُلدراسةُصيانةُوترميمُالممتلكاتُالثقافيةُ(ايكروم)ُ–ُالشارقةُوالمنظمةُالعربيةُللتربيةُ
والثقافةُوالعلومُُ(ألكسو)ُوالعديدُمنُالشركاءُاآلخرينُفيُالمنطقةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
تهدفُ ُهذه ُالمذكرة ُاإلرشادية ُإلى ُتعزيزُ ُمنهجُ ُإقليمي ُإستراتيجي ُإلستخدامُ ُوثائقُ ُالتراث ُالرقميُ
للتخفيفُمنُالتهديداتُالتيُيتعرضُلهاُالتراثُمعُالتركيزُعلىُمنطقة ُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ.
يعتمدُهذاُالمنهجُعلىُالمعرفةُوالخبرةُالمتراكمةُلسلطاتُالتراثُوإداراتُاآلثارُفيُالبلدانُالشريكةُُُ
ذاتُالصلةُُ.يساهمُمشروعُاآلثارُالمعرضةُللخطرُفيُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ ُEAMENAفي
التطورات ُالتقنيةُوالمنهجية ُالتي ُتجمعُبين ُأحدثُتقنيات ُاالستشعارُعنُبعد ُلتوثيق ُالتراثُوتسجيلهُُ
وكذلكُعلىُتقييمُالموقعُُحيثماُأمكنُذلكُ.يُستخدمُُنظامُُاالستشعارُعنُبعدُلتحديدُمواقعُالتراثُالثقافيُ
ُوتوثيقهاُومراقبتهاُُوتسجيلُالمعلوماتُفيُقاعدةُبياناتُُُُArchesالمفصلةُوالمتاحةُمجاناًُفيُُُُُُُ
ُُقاعدةُبياناتُُ EAMENAعلىُاألنترنتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ .
ُ

 ٤ .١الجمهور المستهدَف
ضمُ ُالمُذكُرة ُاإلرشادية ُجماهيرُا ً ُمتعددُة ً ُ ُبما ُفي ُذلك ُصناع ُالقرار ُالرئيسيين ُفي ُحكومات ُمنطقةُ
ت ُُّ
الشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ ُوقادةُمنظماتُالتراثُالوطنيُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ
ومنظمات ُالتمويلُالدوليةُ.تهدفُ ُهذهُالمذكرة ُإلىُالمساعدةُفيُاتخاذُالقراراتُوتطويرُالسياساتُمنُ
خاللُالخبرةُاإلقليميةُالواسعةُوالخبرةُفيُالتوثيقُالرقميُللتراثُالثقافيُالذيُيمثلهُالمساهمونُفيُهذهُ
ضاُوعلىُوجهُالخصوص ُقادةُ ُالتراثُفيُتقديمُحجةُُ
المذكرةُاإلرشاديةُ .يمكنُأنُتساعدُهذهُالوثيقةُأي ً
قويةُ ُلكبارُ ُصانعي ُالقرار ُفي ُحكومات ُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُإفريقيا ُُ ،وكذلك ُللممولين ُالدوليينُ
والوطنيين ُلتنفيذ ُوتمويل ُالهياكل ُالوطنية ُالجديدة ُإلدارة ُاآلثار ُالمُعرضة ُللخطرُ ُمن ُخاللُ ُتحديدُُ
اإلحتياجات ُاإلستراتيجية ُفي ُقطاعُ ُالتُراثُ ُالثقافي ُفي ُمنطقةُ ُالشرقُ ُاألوسط ُوشمال ُإفريقيا ُ(مينا) ُُُُُُ.
ُ
 _٢التوثيق الرقمي للتراث الثقافي
بيان خطة العمل:
يعتبرُ ُتعزيزُواعتمادُوتنفيذُالتوثيقُالرقميُلتحسينُحمايةُالتراثُالثقافيُمنُأولوياتُمنظمات ُالتراثُ
الوطنيُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا ُ(مينا)ُُ.إن ُالتوثيقُهوُأداةُأساسيةُتوفرُبياناتُقابلةُ
للمقارنةُيمكنُاستخدامهاُلحمايةُ ُالتراثُالثقافيُوالحفاظُعليهُوترميمهُوإعادةُبنائه ُُ،ويجب ْ
ُأن ُيستفيدُ
قطاع ُالتراث ُالثقافي ُمن ُالتطور ُوالتحسين ُالسريع ُللتقنيات ُالرقمية ُلتوثيق ُالتراث ُالثقافي ُعلىُ
المستويات ُالمحلية ُواإلقليمية ُوالوطنيةُ ُ .هذا ُويمكن ُللتكنولوجيات ُالرقمية ُ ُمثل ُقواعد ُالبيانات ُعلىُ
أن ُتُقدُمُمناهجُسريعةُوفعالةُمنُحيثُالتكلفةُومستدامةُلتوثيقُمواردُ
اإلنترنتُواالستشعارُعنُبعدُ ُ ُْ
التراث ُُ.إضافةُإلىُذلك ُتقوم ُقوائمُالجردُعلىُالمستوىُاإلقليميُأوُالوطنيُبتوفير ُأدلةُللمساعدةُ ُفيُ
تقويةُ ُاآلثارُالوطنيةُوالدوليةُوقوانينُواتفاقياتُالتراث ُُ.التزال ُمعُذلك ُالعديدُ ُمنُالبلدانُفيُمنطقةُ
الشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُالُتمتلكُملفاتُرقميةُو ُقوائمُجردُوطنيةُمتكاملةُلتراثهمُالثقافيُيمكنُ
إستخدامهاُلحمايةُالتراثُوالبحثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

يسمحُ ُاالحتفاظُ ُبأرشيف ُأساسي ُمتفق ُعليه ُمن ُالوثائق ُبتقييم ُاألصول ُالتراثية ُالحالية ُوالذي ُبدورهُُ
يسمحُُبتقييمُقيمتهاُوأهميةُاألمثلةُالفرديةُوكيفيةُإيجادُأفضلُالسُبلُُلوضعُُإستراتيجيةُوترتيبُأولوياتُ
وتعرضها ُللتهديداتُ ُإلى ُتحسينُ ُقدرة ُمنظماتُ
الحفاظ ُعليهاُ .هذا ُوتؤدي ُإضافة ُتقييم ُلحالة ُالمواقعُ ُ ُُّ
التراث ُعلى ُإدارة ُمواردها ُالتراثيةُ .كما ُيجب ُفي ُحالة ُوجود ُالعديد ُمن ُمجموعات ُالبيانات ُالتراثيةُ
العملُعلىُتطويرُأنظمةُُلضمانُُإمكانيةُالوصولُإلىُجميعُأشكالُالبياناتُ.هذاُويمكنُللتوثيقُالرقميُ
ضاُتحسينُُتفاعالتناُمعُالتراثُالثقافيُبطرقُمختلفةُُبماُفيُذلكُفهمهُوتقييمهُوحمايتهُوالحفاظُعليهُ
أي ً
واالستمتاعُبهُُ.أكُدُُمؤتمرُُحمايةُُالماضيُعامُُُ٥١٠٢فيُتونسُعلىُدورُالتوثيقُالرقميُفيُ"ُزيادةُ
الوعي ُبأهمية ُالتراث ُالثقافي ُلعامة ُالناس ُفي ُالمنطقة ُ" ُ(أنظر ُالملحق ُرقم ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ )ُ ٠
ُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

اإلجراءات :
على الصعي ِد الحكومي :
ُُ-وضعُقوائمُجردُرقميةُللتراثُالوطنيُلبلدانُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُكأولويةُملحةُلهذاُ
القطاعُُُُُ.
على صعيد من َ
ظمات التراث الوطني :
أساسيةٌ ُللمواقعُ ُاألثريةُ ُالبحريةُ ُوالبريةُ ُُوالمبانيُالتأريخيةُوالمناظر ُالطبيعية ُبماُ
ُ
 ُتسجيلُ ُمعلوماتٌُ ُفيُذلكُالتهديداتُواالضطراباتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُتحديدُوتوثيقُوتحليلُالمخاطرُوالكوارثُكجزءُالُيتجزأُمنُأيُبرنامجُُإلدارةُالتراثُالثقافيُُُُُُُ.ُضمانُدقةُوصحةُالمعلوماتُفيُقوائمُالجردُوُُ/أوُقواعدُالبياناتُالحاليةُوالمستقبليةُحيثُقدُتشكلُهذهُالسجالتُاألساسُلماُقدُيصبحُوثائقُقانونيةُفيماُبعدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

 ُتطوير ُأدواتُ ُالتشغيل ُالمتبادل ُلتوافق ُاألنظمة ُاألساسية ُومجموعات ُالبيانات ُولضمان ُإمكانيةُالوصول ُإلى ُمجموعات ُالبيانات ُومعايير ُالبيانات ُالمتباينة ُواستخدامها ُبسهولة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُُُُُُُُُُُُُ
 ُتوفيرُوصولُسريعُوسهلُإلىُالبياناتُمنُخاللُالتوثيقُالرقميُلسلطاتُالتراثُالوطنيُوالعلماءُوالمجتمعاتُإلستخدامهاُللمساعدةُفيُزيادةُالوعيُبطبيعةُالتراثُالثقافيُوالتهديداتُالتيُيتعرضُلها
فرصةٌُللتعلمُوالتفاعلُوالمشاركةُالنشطةُمعُالتراثُالثقافيُمنُخاللُالتوثيقُالرقمي ُُُُُُُُُ.
ُ
ُتوفيرُُُُ-تطويرُُإستخدامُُتقنيةُإصدارُهويةُتعريفيةُللمتاحفُوالمقتنياتُلتوثيقُُالقطعُاألثريةُالخاصةُبهاُُُ:
ُُُُُُ ُُhttps://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid/

 -٣البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
بيان خطة العمل :
تُركز ُدعمُ ُالتوثيق ُالرقمي ُللتراث ُالثقافي ُمن ُخالل ُتحسين ُوتعزيز ُقطاع ُتكنولوجيا ُالمعلومات ُوسدُ
كبيرُ
تطورُ ٌُ
ٌُ
الفجوةُالرقميةُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ.هذاُوقدُحدثُُفيُالسنواتُاألخيرةُ
فيُقطاعُتكنولوجياُالمعلوماتُفيُبعضُبلدانُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا ُولكنُالُتزالُهناكُدولُ
ومجتمعات ُومؤسسات ُفي ُالمنطقة ُغير ُقادرة ُعلى ُالوصول ُإلى ُجميع ُمزايا ُالتكنولوجيا ُالرقمية ُأوُ
القدرةُعلى ُتح ُُّملُ ُتكاليفها ُإ ْذ ُأن ُالوصولُإلىُإنترنتُمستقرُليسُعالميًاُ.يتوافرُ ُمعُذلك ُإنترنتُمتنقلُُ
ُواسعُوسريعُالنموُ،كماُتتوسعُشبكاتُُG4بسرعةُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ.وهذاُُُُُُ
وهذاُيسلط ُالضوءُُعلى ُالفجوة ُ ُالرقميةُبينُهذهُالمجتمعاتُونظيراتهاُفيُمناطق ُأخرى ُمنُالعالم ُُ.
.هناكُإمكاناتُكبيرة ٌُفيُبلدانُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُحيث ُيوجد ُبينُالسكانُفئةٌُشبابية ُمتعلمةٌُ

وقطاعاتُتكنولوجياُمعلوماتُمزدهرة ٌُلكنُمنظماتُالتراثُالوطنيةُالتستفي ْد ُدائما ًُمنُهذهُالخبرةُفيُُ
مجال ُالسُكُان ُواإلقتصاد ُعلى ُنطاق ُأوسع ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ .
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
كانُلحاالتُ ُالصراعُ ُبماُفيُذلكُالصراعُفيُاليمنُوليبياُوسورياُُواألزماتُاالقتصاديةُفيُعددُمنُ
البلدان ُاألخرى ُتأثيرُا ً ُسلبيُا ً ُعلى ُقطاع ُتكنولوجيا ُالمعلومات ُوبالتالي ُعلى ُالتوثيق ُالرقمي ُللتراثُ.
يحتاجُهذا ُالقطاع ُإلى ُتنميةُ ُسريعةُ ُتسمحُ ُبه ُلُلممارسين ُبتطويرُ ُكاملُ ُلمنصاتُإدارة ُالتراث ُالثقافيُ
الرقميُوقوائمُالجردُُحيثُينقصهمُذلكُ.هناكُمنصاتُمتاحةُللجمهورُلقواعدُالبياناتُُ(مثلُُُُُُُُُ
ُ  Archesالتيُطورهاُمعهدُُ Gettyللصيانةُوصندوقُاآلثارُالعالمية)ُ.يمكنُأنُتُستخدُمُهذهُالموادُ
ُمفتوحةُالمصدرُمثلُنظمُالمعلوماتُالجغرافيةُالكميُوجوجلُإيرثُومايكروسوفتُبينغُوخرائطُأبلُ
لتوفير ُحريةُالوصولُللمعلومات ُوالبياناتُكجزءُمنُقواعدُالبيانات ُالتفاعلية ُذاتُالعالقة ُالتيُتناسبُ
قوائمُجرد ُالتراث ُالوطني ُُ .هذا ُومن ُالمرجح ُأنُيكون ُهذا ُالنهج ُهو ُاألكثر ُفعالية ُمنُحيث ُالتكلفةُ
ويسمحُبإمكانيةُالبحثُخارجُالحدودُالوطنيةُالحديثةُ.يتمثُلُُالنهجُُالبديلُُفيُتطويرُقواعدُبياناتُوطنيةُ
خاصةُبالتراثُ ُولكنهاُتتطلُبُ ُتكاليفُ ُتطويرُ ُكبيرةُ ُومتطلباتُ ُتدريبُ ُفرديةُ ُواحتياجاتُ ُصيانةُباهظةُ
التكلُفةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
يوضُحُُتطبيقُالتقنياتُالجديدةُعلىُأشكالُمختلفةُمنُالتراثُالثقافيُالفوائدُُالهائل ُةًُمنُحيثُالفعاليةُ
وخفضُالتكاليفُوالرؤيةُ.يكمنُُالتحديُفيُكيفيةُتخزينُالمحتوىُالثقافيُوالوثائقُالتيُتنتجهاُالتقنياتُ
الجديدةُوجعلهاُمتاحةًُلآلخرينُُ،وكيفُسيظلُهذاالنظامُالذيُيتيحُحريةُالوصولُللمعلوماتُُ
والمحافظةُعليهُوهلُستبقىُعمليةُالصيانةُمستدام ُةًُعلىُالمدىُالطويلُبدونُبنيةُتحتيةُمناسبةُ
لتكنولوجياُالمعلوماتُ.
أإلجراءات :
على الصعي ِد الحكومي :
ُُ-دعمُقطاعُالتراثُالثقافيُمنُخاللُتطويرالبنيةُالتحتيةُلُتكنولوجياُالمعلوماتُالقائمةُوالبناءُعليها
ُكأولويةُوطنيةُفيُدولُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ.
ُدعمُالبنيةُالتحتيةُلتكنولوجياُالمعلوماتُبمساعدةُمُموُليُالتراثُالدوليُكجزءُُمنُُاستراتيجيةُُطويلةُُاألمدُللحفاظُُعلىُالتراثُُ.
على صعي ِد من َّ
ت التراث الوطني :
ظما ِ
ُُ-تنظرُمنظماتُالتراثُالثقافيُالوطنيُوإداراتُاآلثارُفيُتطويرُُأقسامُتكنولوجياُالمعلوماتُوالبنيةُ
التحتيةُلتكنولوجياُالمعلوماتُالخاصةُبهمُكأولويةُعاليةُمنُخاللُإستخدامُُوتوسيعُالمعرفةُالموجودةُ
فيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ.
 -٤بناء القدرات ورفع مستوى الوعي

بيان خطة العمل:
تعزيزُُقدراتُأصحابُالمصلحةُفيُالتراثُالوطنيُمنُخاللُتدريبُالمُختصينُفيُمجالُالتراثُ
ورفعُمستوىُالوعيُلدىُعامةُالناسُوالمجتمعاتُكطريقةُمستدامةُلحمايةُالتراثُالثقافيُ.
للتعلُّمُُوالتفاعلُوالمشاركةُالنشطةُ(ُICOMOS 2017إعالنُدلهيُُُُُُُ
ُتوفُرُُمواردُُالتراثُُفرص ُةًُ ُ
حول ُالتراث ُوالديمقراطية) ُُ .إن ُتبادلُ ُالمعرفة ُهي ُعملية ُأساسية ُيمكن ُأن ُتجمع ُبين ُمعاهد ُالبحثُ
وأصحابُالمصلحةُفيُالتراث ُالمحلي ُومجموعاتُومجتمعاتُأوسعُلتبادل ُاألفكارُوالخبراتُوبالتاليُ
إحداثُ ُتأثيرُ ُعلىُاالقتصادُُوالمجتمعُ ُوالثقافةُ ُوالسياسةُ ُالعامةُفيماُيتعلقُبمواردُالتراث ُُ.هذاُوستعملُ
مشاركةُالمجتمعُالمحليُعلىُزيادةُوعيُالمجتمعُبأهميةُالتراثُالثقافيُُ.كماُستساعدُعمليةُاإلستفادةُ
منُالفوائدُاإلقتصاديةُللتراث ُوإدراجُالمجتمعاتُالمحليةُفيُهذهُالفوائدُالتراثيةُعلىُتقليلُخطرُنهبُ
المواقعُوتدميرهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ً
اُتركيزاُمه ًماُلتعزيزهوياتُالمجتمعُوالتماسكُاالجتماعيُُوهوُأمرُحيويُفيُ
ض
يوفرُُالتراثُالثقافيُأي ً
المناطق ُالتي ُقد ُيكون ُفيها ُالصراع ُالحالي ُأو ُوصول ُأعداد ُكبيرة ُمن ُالالجئين ُ ُبمثابة ُعواملُ
إضطرابُ ُاجتماعيُ.يعتبرُإدخالُ ُعلمُاآلثارُوالتراثُفيُالتعليمُعلىُمستوىُالمدرسةُخطوةُمهمةُفيُ
تطويرُالهويةُوالوعيُالثقافيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ضاُس ُُّد ُالفجوةُالرقميةُ.يعدُُّالوصولُإلىُالمصادر ُعبرُاإلنترنتُوالمهاراتُ
يُمكنُ ُللمشاركةُالنشطةُأي ً
الرقمية ُأمرا ً ُضروريُا ً ُلعلماءُ ُاآلثار ُوالمتخصصين ُفي ُمجالُ ُالتراثُ .كما ُإنُ ُتعزيزُ ُالقدرة ُالرقميةُ
أمر ُمطلوبٌُ ُلتنفيذُ ُالتوثيق ُالرقمي ُفيُ
لسلطات ُالتراث ُالوطنية ُومؤسسات ُالتراث ُوالبحث ُاألخرى ُ ٌ
يجبُأن ُيؤهُلُالتدريبُ ُالمختصين ُالمحليينُلفهمُتراثهمُالثقافيُ
ُْ
العديدُمنُالبلدانُفيُالمنطقة ُُ .هذاُو
وحمايتهُبشكلُ ُأفضلُ ُمنُخاللُ ُإنشاءُ ُأدواتُالتوثيقُالرقميةُوتعزيزهاُوإتاحةُالوصولُإلىُالسجالتُ
الرقميةُ.يعزُزُ ُتدريبُ ُالمُختصين ُالمحليين ُواقعُ ُاالقتصادُالقائمُعلىُالتراثُويساهمُ ُفيُتحقيقُ ُأهدافُ
ضا ُفجوة ُبين ُالجنسين ُمن ُحيثُ
التنمية ُالمستدامة ُلألممُ ُالمُتُحدةُ ُلتحقيقُ ُالنمواالقتصاديُ .هناك ُأي ً
الوصول ُإلى ُتكنولوجيا ُالمعلومات ُوالتكنولوجيات ُالجديدة ُ(منظمة ُاألمم ُالمتحدة ُللتنمية ُالصناعيةُُُُُُُُ
ُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ2019ُ(UNIDO
كماُيجبُأنُيكونُالتدريبُمتا ًحاُللجميعُُمعُإعطاءُفرصُمتساويةُللجميعُُمنُخاللُتعزيزُقدرةُجميعُ
المجتمعاتُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُعلىُتوثيقُتراثهمُالثقافيُوالحفاظُعليهُوالترويجُ
ضا ُإستخدامُ ُاألدوات ُالرقمية ُلتسهيلُ ُتعليم ُالتراث ُلجيل ُالشباب ُعلى ُمستوى ُالمدرسةُ
لهُ .يمكنُ ُأي ً
والجامعةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
اإلجراءات :
على الصعي ِد الحكومي :
ُُ-تعزيزُالتراثُالثقافيُمنُخاللُالتوثيقُالرقميُكجزءُُمنُالمناهجُالوطنيةُفيُُالمدارسُُ.
على صعي ِد من َّ
ت التراث الوطني :
ظما ِ

ُُ-إشراكُُالمجتمعاتُالمحليةُورفعُُمستوىُالوعيُلحمايةُالتراثُالثقافيُ.
ُُ-يجبُأنُتنظرُمنظماتُُالتراثُالوطنيُإلىُالتوثيقُالرقميُكأولويةُرئيسيةُخاللُعمليةُُتدريبُ
موظفيهاُُ.
ُُ-تضمينُُتبادلُالمعرفةُكجُزءُُالُيتجزأُمنُالتعاونُمعُالمُنظُماتُوالمشاريعُُالدولية.
ُتوفيرُُفرصُُتدريبُُمتكافئةُللنساءُواألجيالُالشابةُوالمجتمعاتُالمحليةُلسُدُُالفجوةُالرقميةُفيُتوثيقُالتراثُوالترويجُلهُ.
على صعي ِد من َّ
ت التراث الوطني والمشاريع الدولية :
ظما ِ
ُُ-االستثمارُُفيُتغييرُُوتحديثُُأساليبُوموادُالدوراتُالتعليميةُلتتالئمُمعُالتغُيُّرُالتكنولوجيُ
المتسارعُ.

ت ( )OA
 -٥حرية الوصول للمعلوما ِ
بيان خطة العمل :

الدعوة ُودعم حرية ُالوصول ُللمعلومات ُ(أو ُأي) ُالخاصة ُبُالبيانات ُاألثرية ُفي ُمنطقة ُالشرق ُاألوسطُ
وشمال ُإفريقياُكاستراتيجيةُطويلةُاألمد ُلزيادةُمشاركةُعامةُالناسُفيُالتراثُالثقافيُوتحسينُحمايةُ
صُقوائمُجردُالتراثُالوطنيُوالبياناتُ
تُحريةُُالوصولُللمعلوماتُُفيماُيخ ُُّ
التراثُُ.هذاُوبينماُأصبحُ ُْ
ً
اُمقبوالُعلىُنطاقُواسعُفيُالعديدُمنُالبلدانُوالمؤسساتُالدوليةُُإالُأنهُلمُيتمُدمجُخدمةُ
األثريةُنه ًج
حريةُالوصولُللمعلوماتُ ُفيُالعديدُمنُبلدانُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُفيُسياسةُالتراثُالوطنيُ
على ُالرغمُمنُأن ُقوائمُجردُالمخزونُالوطنيُُلإلردنُ(ميغاُ_ُجي)ُهو ُمتاحُعلىُاإلنترنتُُ ُُ
مخاوف ُمن ُأنُ ُإتاحةُ ُالبيانات ُالجغرافية ُالمكانيةُ
ٌُ
وكذلك ُالمواقع ُالمختارة ُفي ُتونس ُُ .هناك ُمع ُذلك ُ
للمواقعُاألثريةُوالبحريةُلعامة ُالناس ُ ُقدُيؤديُإلىُأنشطةُغيرُقانونيةُونهب ُُ.ومعُذلكُيمكنُ ُلُتوفيرُ
خدمة ُحرية ُالوصول ُللمعلوماتُ ُإلمتعلقة ُبُالسجالتُ ُالرقمية ُوبيانات ُاآلثارهذه ُأن ُيفيد ُالعلماءُ
والمجتمعات ُالمحلية ُوالمتخصصين ُفي ُمجال ُالتراث ُفي ُكل ُمن ُالبحث ُوحماية ُالتراث ُُ .كما ُتخلقُُ
ضا ُمنص ُةً ُلتبادُلُ ُالمعرفة ُوالوصول ُالديمقراطي ُ ُلُلمعلومات ُالتراثيةُ
حرية ُالوصول ُللمعلوماتُ ُأي ً
والتفاعل ُمعها ُُ .هذا ُويجب ُاستهدافُ ُالتدابيرالمركزة ُفي ُحالة ُوجود ُحساسيات ُمحددة ُلحمايةُ ُهذهُ
البيانات ُالمعينة ُمن ُخالل ُإنشاء ُمستويات ُوصول ُمختلفة ُلمجموعاتُ ُالمستخدمين ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
اإلجراءات :
على صعي ِد منظمات التراث الوطني :
صُالبياناتُ
ُُ-تنظرُُسلطاتُُالتراثُالوطنيُفيُالمخاطرُُالمتعلُقةُبُحُريةُُالوصولُللمعلوماتُفيماُيخ ُُّ
األثرية.

أنُيكونُالتشجيعُُكاستراتيجيةُُمتوسطةُُالمدىُفيماُيتعلقُُبُحريةُُالوصولُإلىُبياناتُاآلثارُ
ُُ-يمكنُُ ُْ
والتراثُعلىُالمستوىُالوطنيُُ"مفتو ًحاُقدرُاإلمكانُومُغلقًاُحسبُالضرورة"ُ.
ُُ-إتاحةُُالوصولُإلىُالبياناتُُكجُزءُُمنُنظامُُلصنعُُالقرارُواتفاقياتُالمستخدمُمعُالشروطُواألحكامُ
المناسبةُلحمايةُالملكيةُالفكريةُ.
على صعي ِد من ّ
ت التراث الوطني والمشاريع والمنظمات الدولية :
ظما ِ
ُحمايةُُجميعُُالبياناتُالحساسةُمنُخاللُإنشاءُُمستوياتُُوصولُُمختلفةُُلمستخدمينُمختلفينُ.ُُ-يجبُأنُتُخصُصُُالمشاريعُعلىُجميعُالمستوياتُالدوليةُوالوطنيةُواإلقليميةُكافةُُالمواردُفيُ
مرحلةُالتخطيطُلجعلُُالوصولُإلىُالبياناتُمفتو ًحاُوضمانُبقائهاُكذلكُعلىُالمدىُالطويلُُ.

 -٦التمويل
بيان خطة العمل :

دعمُ ُالتمويلُالحكوميُلمنظُماتُ ُالتُراثُالوطنيةُوالمحليةُللتوثيقُ ُالرقميُإلنشاءُ ُقوائمُالجردُالوطنيةُ.
دعم ُهذه ُالمنظمات ُلجذب ُتمويل ُكبير ُللتراث ُالثقافي ُمن ُالممولين ُالدوليين ُ ُحيث ُال ُتتوفر ُاألموالُ
الحكومية ُالوطنية ُللمبادرات ُطويلة ُاألمد ُلمنع ُالمخاطر ُوتخفيفها ُ ُقبل ُحدوث ُالضررُ .مثل ُالتمويلُُ
تحديًا ُلمعظم ُهيئات ُالتراث ُالوطنية ُوالمؤسسات ُالبحثية ُفي ُحين ُكانت ُهناك ُحاجة ُمتزايدة ُلتطويرُ
وتعزيزُالقدرةُالرقميةُلتوثيق ُالتراث ُالثقافي ُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا ُ(ُمينا)ُُ.تُركُزُُ
فرصُ ُالتمويلُالممنوحة ُمنُقبلُ ُالممولينُالدوليينُعادةًُعلىُالمشاريعُالقصيرةُإلىُمتوسطةُالمدة ُبدالًُ
منُاالستثمارُفيُقوائمُالجردُ ُالرقمية ُالوطنيةُكاستراتيجيةُطويلةُاألمد ُللحفاظُعلىُالتراثُالثقافيُفيُ
منطقة ُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُإفريقياُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ .
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
يكونُ ُتمويلُ ُالحكومةُالمركزيةُللحفاظُ ُعلىُالتراثُالثقافيُمحدودًاُجدا ً ُفيُبعضُالبلدانُفيُالمنطقةُُ
بماُفيُذلكُعلىُسبيلُالمثالُالُالحصرُاليمنُُ.كماُأدُىُالوباءُ ُواألزمةُ ُاالقتصاديةُالمستمُرةُإلىُتفاقُمُُ
وضعُ ُالتمويل ُالوطني ُوبالتالي ُتحتاجُ ُمنظُماتُ ُالتُراث ُفي ُهذه ُالبلدان ُإلى ُتقديمُ ُطلبُ ُإلى ُممولينُ
خارجيينُلدعمُُالتوثيقُالرقميُلتراثُهمُُالثقافيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
تتفاقُمُ ُوتيرةُ ُتدميرُ ُالتراث ُفي ُالعالم ُالحديث ُوالتي ُتقودُه ُفي ُالغالبُ ُضغوط ُالتنمية ُوتزايد ُالسكان ُُ،
ت ُهذه ُاألخبار ُالرئيسية ُانتباهُ ُالعديد ُمنُ
بسبب ُالنزاعات ُوتغير ُالمناخ ُوالكوارث ُالطبيعيةُ .لقد ُحولُ ُْ
الممولينُالدوليينُنحوُدعمُ ُاإلستجاباتُالسريعةُ ُلُلتُراثُ ُالثقافيُوالمُجتمعاتُ.هذاُوبينما ُكان ُهذاُالدعمُ
مفيدًا ُجدُا ً ُلتوفير ُتدابير ُالطوارئ ُوتحقيق ُاالستقرار ُوالبدءُ ُفي ُعُملياتُ ُإعادةُ ُاإلعمار ُفإنُه ُيجب ْ
ُأنُ
نظر ُإلى ُالدعمُ ُطويلُ ُاألمد ُلتقييمُ ُوتقليلُ ُوتخفيفُ ُالمخاطرُ ُوالتهديداتُ ُمن ُخاللُ ُالتوثيقُ ُالعلميُ
ي ُْ
وتقييمُالمخاطرُمنُقبل ُالمانحين ُالرئيسيينُللتراثُكأولويةُمتساويةُلُلمنطقةُ ُُ.يُع ُُّد ُاالستثمارُ ُفيُالبنيةُ
التحتيةُلتكنولوجياُالمعلوماتُلمنظماتُالتراثُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُوبناءُقدراتُ

موظفيهم ُالمحليين ُفي ُمجال ُالتوثيق ُالرقمي ُمكونًا ُحيويًا ُلإلستراتيجياتُ ُطويلةُ ُالمدىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُُُُُُُُُُُ

اإلجراءات :
مولين الدوليين والحكومات الوطنية :
على صعيد الم ّ ِ
ُُ-تعزيزُُالقدراتُالرقميةُألصحابُُالمصلحةُفيُمجالُالتراثُالوطنيُوالمنظماتُوالجامعاتُفيُ
منطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُمنُخاللُجعلهاُأولويةُللتمويلُالوطنيُوالدوليُ.
ُُ-جعلُُإستدامةُالتوثيقُالرقميُُوطولُعمرُالبياناتُُورفعُمستوىُالسجالتُالرقميةُوقوائمُجردُ
التراثُالوطنيُجز ًءاُمنُاستراتيجياتُجمعُاألموالُعلىُالمدىُالطويلُُُ.
ُُ-رقمنةُُالسجالتُغيرُالرقميةُُورفعُُمُستوىُالبياناتُالرقميةُالموجودةُُوعملياتُالتحققُمنُصحةُ
البياناتُبحيثُيتمُترتيبهاُحسبُاألولويةُفيُاستراتيجياتُالتمويلُطويلةُاألمدُ.
ُُ-تحديدُُأوُخلقُُفرصُُتمويلُلدعمُُالمُنظُماتُغيرُالربحيةُُوالمجتمعاتُالمحليةُُباإلضافةُإلىُ
المنظماتُالحكوميةُ.

مولين والمشاريع الدولية :
على صعيد الم ّ ِ
ُُ-تحسينُالقدرةُعلىُجمعُاألموالُوتطويرُطلباتُالمنحُكجزءُمنُمبادراتُبناءُالقدراتُلقطاعُ
التراثُالثقافيُفيُالمنطقةُ.
ُُ-إشراكُالمنظماتُالدوليةُوالمؤسساتُالبحثيةُفيُعلمُاآلثارُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ
بالتعاونُمعُالشركاءُالوطنيينُوالمحليينُلتطويرُطلباتُالمنحُوالمشاريعُ.

 -٧التعاون الدولي :
بيان خطة العمل :
الدعوةُُإلىُالتعاونُُالدوليُوتبادلُُالمعرفةُُكمُفتاحُُلتحسينُُوتعزيزُُالتوثيقُالرقميُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
يعدُالتعاونُالدوليُواألقليميُفيُعالمُُسريعُُالتغُيُّرُويواجهُتحدياتُبيئيةُواجتماعيةُواقتصاديةُوسياسيةُ
كبيرة ُ ُطريقة ُمستدامة ُلحماية ُموارد ُالتراث ُللمستقبل ُُ .يمكن ُمعالجة ُمعظم ُالتحديات ُالتي ُتواجهُ
التوثيق ُالرقمي ُوحماية ُالتراث ُالثقافي ُالمعرض ُللخطرُ ُوالتخفيفُ ُمن ُحدتُها ُبشكلُ ُأفضلُ ُمن ُخاللُ
شراكةُ ُعادلةُ ُوأخالقية ُوبناءة ُبين ُالجهات ُالفاعلة ُوأصحاب ُالمصلحة ُالدوليين ُواإلقليميين ُوالمحليينُُ
بما ُفي ُذلك ُالقطاعين ُالعام ُوالخاص ُ ُوالمؤسسات ُالبحثية ُ ُوالمنظمات ُغير ُالحكومية ُ ُوالمجتمعاتُ
المهتمةُبهذاُالشأنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

يُمكنُُتعزيزُُاالستدامةُطويلةُاألمدُللمنصاتُالرقميةُمنُخاللُاالتفاقُعلىُمعاييرُُمُشتركةُُُمنُحيثُ
البياناتُوتطويرُالبرمجياتُ.كماُأنُالعديدُمنُالتحدُياتُالتيُتواجههاُبلدانُالشرقُاألوسطُوشمالُ
وشائعةٌُمعُجيرانهاُُويمكنُمعالجتهاُمنُخاللُالعملُفيُمبدأُالشُراكةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُ
أفريقياُمشتركةٌُ
ُ
ُ
اإلجراءات :
ت التراث الوطني ومنظمات التراث الدولية و مشاريع البحث الدولية :
على صعيدُمنظما ِ
ُُ -تشجيعُ ُالتعاون ُالدولي ُفي ُنشرُ ُالمعلومات ُوتعديل ُالمعايير ُوالمبادئ ُالتوجيهية ُللتسجيل ُالرقميُ
والتوثيقُوتبادلُالمعرفةُبينُمنظماتُُالتراثُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

ُُ -تعزيز ُالتعاون ُاإلقليمي ُبين ُالمؤسسات ُالبحثية ُومنظماتُ ُالتراث ُمن ُأجلُ ُفهمُ ُأفضل ُ ُورصدُُ
وتخفيفُ ُالقضاياُالمشتركةُالتيُتؤثرُعلىُالتراثُالثقافيُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُمنُ
خالل ُتطوير ُاستراتيجيات ُإقليمية ُوتبادل ُالمعرفة ُوالمعلومات ُوالممارسات ُالجيدة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُ
ُُُُُُُُُُُُُ
 -٨القضايا القانونية
بيان خطة العمل :
ُمراجعةُُالقوانينُوالتشريعاتُالمتعلقةُبالتراثُالثقافيُلتعكسُاحتياجاتُوممارساتُالتراثُالثقافيُ
الحاليةُ.
ممكنةٌ ُبدون ُاألطر ُالقانونيةُوالتشريعات ُالمناسبةُوالمُستُحدُثةُ.
ُ
إن ُالحماية ُالفعُالة ُللتُراثُ ُالثقافيُغيرُ ُ
مطلوبةٌ ُلحمايةُ ُالتراثُ
ُ
كما ُأن ُالسياسات ُالثفافية ُواألطر ُالقانونية ُعلى ُالمستويين ُالوطني ُواإلقليمي ُ
الثقافيُمنُاآلثارُ ُالسلبيةُ ُللتنميةُ ُوالتدميرُالمُتعُمُدُوالنهبُواالتجارُغيرُالمشروعُبالتراثُالثقافي ُُ.هذاُ
ويمكنُأنُيبدأُتقييمُالقوانينُالوطنيةُالساريةُمنُخاللُمراجعةُالحالة ُالمتغيرة ُفيُكلُبلدُ ُوفهمُآليةُ
تطبيقُالقانونُوالعقوباتُالقانونيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
يُعتبرُإدراجُُالتراثُالمبنيُفيُاألطرُالقانونيةُوالتشريعاتُالوطنيةُمنُأجلُحمايةُالتراثُالمعماريُ
والحضريُمنُالدمارُوتأثيرُالتنميةُمسألةُملحةُيجبُالنظرُفيهاُ.
هناك ُقضية ُمُلُحة ُأخرى ُوهي ُأنه ُفي ُالعديد ُمن ُاألماكن ُال ُيُت ُُّْم ُاالعترافُ ُبالتراث ُالثقافي ُالبحري
وحمايتهُفيُالتشريعاتُالوطنيةُوهوُوض ٌُعُليسُفقطُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُولكنُفيُ
فيُجميعُأنحاءُالعالمُ.عندماُيتُمُُاإلعترافُُبالتراثُالثقافيُالبحريُُMCHفإنهُغالباًُمايتُّمُوضعُعالمة
ُعليهاُفيُالتشريعاتُاألخرىُالتيُتهتمُبشكلُأساسيُبالتراثُاألرضيُوُُ/أوُعلمُاآلثارُأوُفيُكثيرُ
ت ُالعديد ُمن ُالبلدان ُالتي ُليس ُلديهاُ
ضا ُالبحر ُُ .وقعُ ُْ
من ُاألحيان ُالتشريعات ُالبيئية ُالتي ُتشمل ُأي ً
تشريعاتُوطنيةُتغطُي ُالتراثُالثقافيُالبحريُوتفتقرُ ُإلىُالقدرةُوالخبرةُلتنفيذُمثلُهذهُالتشريعاتُفيُ
حالُوجودهاُعلىُإتفاقيةُاليونسكوُلعامُُ ٥١١٠كخطوةُُأولىُنحوُحمايةُوتنظيم ُالتراثُالثقافيُالبحريُ

ت ُ ُُ ٠٠دولةُمنُبينُُ ٠١دولةُلديهاُخطُساحليُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُ
.هذاُووقع ُْ
علىُإتفاقيةُاليونسكوُلعامُ(ُ٥١١٠انظرُالملحقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ)٥

اإلجراءات :
ت التراث الوطني وإداراتها القانونية :
على صعي ِد منظما ِ
ُُ-تقييمُُالوضعُالحاليُلألطُرُُالقانونيةُلحمايةُُالتُراثُُوخاصةُلعلمُُاآلثارُُ.
ىُتحديثُقانونُالتراثُليشملُحمايةُالتراثُ
ُْ
ُفيُحالُُعدمُوجودُُاإلطارُالقانونيُُيجبُالعملُعلالمبنيُ.
ُدعمُُالتوثيقُالرقميُوإنشاءُُقاعدةُُبياناتُالتراثُالوطنيُضمنُاألُطرُُأوُالمراسيمُالقانونيةُ.ُتحديثُُودمجُُالتراثُُالبحريُضمنُإطارُُقانونيُللحمايةُُواإلدارةُُالتيُتعالجُالتهديداتُالبحريةُسعُالحضريُعلىُالواجهةُُالبحريةُ.
المحدُدةُمثلُالتجريفُوصيدُاألسماكُوالتو ُّ
ُدعمُُالتعاونُاإلقليميُوالدوليُلتطويرُُوتبادلُُأفضلُُالمُمارساتُضمنُاألُطرُُالقانونيةُالمُتعلُقةُبحمايةُُالتُراثُاألثريُوالمعماريُ.

ُ.٩آفاقُالمستقبل
تعد ُهذه ُالوثيقة ُهي ُالخطوة ُاألولى ُفي ُعملية ُطويلة ُلتطوير ُإستراتيجيةُ ُللتوثيقُ ُالرقمي ُفي ُمنطقةُ
الشرقُاألوسط ُوشمالُأفريقيا ُالغرضُ ُمنها ُهوُتقديمُ ُالتوجيهُواإلجراءاتُالمُقترُحةُلمُساعدةُ ُوتحسينُُ
التوثيقُالرقميُفيُالمنطقةُُ.هذاُومنُالمعلومُأنهُلنُتكونُجميعُالسياساتُواإلجراءاتُالواردةُفيُهذهُ
الوثيقةُذوُصلة ُأوُمناسبةُفيُجميعُالبلدانُأوُالظروف ُُ،لكنُمنُالمأمولُ ُأنُيُت ُّمُ ُتطويرهاُوتكييفهاُ
علىُالمستوياتُالوطنيةُوفقًاُلمتطلباتُكلُمنُالدولُالشريكةُلتكونُبمثابةُنقطةُانطالقُوأساسُلتوجيهُُ
السياساتُالوطنيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

ُ.١١شكرُوتقدير
تمُإنتاجُهذهُالمذكرةُاإلرشاديةُكجزءُُمنُمشروعُُتأثيرُاآلثارُالمعرضةُللخطرُفيُالشرقُاألوسطُوُ
شمالُأفريقياُ–ُصندوقُالحمايةُالثقافيةُُوبتمويلُُمنُصندوقُُالحمايةُالثقافيةُالتابعُللمجلسُُالثقافيُ
البريطانيُُ.نحنُمُمتنونُجداًُمنُصندوقُُالحمايةُالثقافيةُلدعمهمُالذيُقامُبتنسيقهُوجمعهُروبرتُ
بيوليُوبيجانُروحانيُ(ُمشروعُُاآلثارُالمعرضةُللخطرُفيُالشرقُاألوسطُوُشمالُأفريقياُُ،جامعةُ
أكسفوردُ)ُ.

ُكماُنشكرُجميعُُالعاملينُفيُمشروعُُاآلثارُالمعرضةُللخطرُفيُالشرقُاألوسطُوُشمالُأفريقيا
ُومشروعُُاآلثارُالبحريةُالمعرضةُللخطرُوممثليُالمؤسساتُالشريكةُفيُالعراقُواألردنُولبنان
وليبياُ واألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُوتونسُواليمنُعلىُمساهماتهمُوتعليقاتهمُعلىُهذهُالوثيقة
:ُبماُفيُذلك
(DoA)ُُُدائرةُاآلثارُاألردنية
(MoTA)ُُُوزارةُالسياحةُواآلثارُالفلسطينية
دائرةُاآلثارُالليبية
(INP)ُُُُمعهدُالتراثُالوطنيُالتونسي
(DGA)ُُُُالمديريةُالعامةُآلثارُلبنان
(SABH)ُُُُالهيئةُالعامةُلآلثارُوالتراثُالعراقي
(GOAM)ُُُُالهيئةُالعامةُلآلثارُوالمتاحفُاليمنية
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ُُُُُُ

ُ.١١المُالحُق

الملحق  : ١حماية الماضي بيان ٢١١٧
تُمُُتلخيصُُاالحتياجاتُاألساسيةُالتيُيتعينُمعالجتهاُبالقراراتُالتاليةُالتيُوافقُعليهاُالمندوبونُفيُ
ختامُُمؤتمرُحمايةُالماضيُفيُعامُُ:ُُ٥١٠٢
ُُ-يواجهُُالتراثُُالثقافيُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُمستوياتًُُغيرُُمسبوقةُُمنُالتلفُُ
والدمارُُ.
ُُ-يُعُدُُتنفيذُُالتوثيقُُالرقميُلتحسينُُحمايةُالتراثُالثقافيُمنُاألولوياتُفيُجميعُأنحاءُالمنطقةُُ.
ُُ-يجبُُْإستخدامُُالتوثيقُالرقميُبُطُرقُُمُبتكرةُُلزيادةُُالوعيُبأهميُةُُالتراثُالثقافيُلعامةُُالناسُُفيُ
المنطقةُُ.
حةٌُلمزيدُُمنُالمواردُُللقيامُُبُالتوثيقُُالضروريُوحسبُُالمعاييرُالدوليةُُمنُخاللُُ
هناكُحاجةٌُمُلُ ُ
ُ
ُُ-
تدريبُُالناسُُُوتطويرُُالبُنيةُُالتحتيةُالمناسبةُوتبادلُُالمهاراتُوالخبراتُفيُجميعُُأنحاءُُالمنطقةُ.
نحثُصانعيُالقرارُالسياسيُعلىُحمايةُُالتراثُُالثقافيُوإستخدامُُكافةُالتشريعاتُالالزمةُلحمايتهُُ.
ُُّ ُ-

ث الثقافي البحري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المل َحق  : ٢التشريعات الخاصة بالترا ِ
(مينا ) – نظرةٌ عامةٌ مو َجزةٌ
قامت ُلجنةُ ُالقانون ُالدولي ُالتابعةُ
يحكمُ ُقانون ُاألمم ُالمتحدة ُللبحار ُالسيطرةُ ُعلى ُالمناطق ُالبحرية ُُْ ُ .
لألممُ ُالمتحدة ُبتدوينُ ُالقوانين ُالحالية ُوصياغة ُأربع ُاتفاقيات ُبعد ُالحرب ُالعالمية ُالثانية ُ ُوالتي ُتمُُُُُُُُ
ُإعتمادهاُفيُمؤتمرُاألممُالمتحدةُاألولُلقانونُالبحار)(UNCLOS Iفيُعامُُُ.ُ٠١٢١معُذلكُلمُُُُُُُ
ُيتحققُهذاُاألمرُحتىُمؤتمرُاألممُالمتحدةُالثالثُ) (UNCLOS IIIمعُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلقانونُُُُُُُ
تيُدخلتُحيُزُُالتنفيذُفيُعامُُُ،٠١١١إ ْذُتمُُتحديدُُالواليةُالقضائيةُالكاملةُللمياه
ُْ
البحارُ)ُ (UNCLOSال
عاُالمياهُاإلقليمية)ُعلىُأنهُيمتدًُ ُ٠٥
ميالُبحريًاُ
ُاإلقليميةُوُتعريفُالبحرُاإلقليميُ(التسميةُاألكثرُشيو ً
ضاُالمنطقةُالمتجاورةُُُُُُُُُُُُ
ُْ
قبالةُالساحلُ(انظرُالشكلُُ٠والشكلُُ.ُ)٥هذاُو
أنشأتُهذهُاالتفاقيةُأي ً
) (CZالتيُتُمُُتحديدُهاُبمنطقةُُعازلةُُتبلغًُُ ُُ٥١
ميالُبحريًاُُ.يمكنُللدولةُأنُتمارسُفيُهذهُالمنطقةُُُُُُ
ُرقاب ُةًُمحدودُة ًُلغرضُُمنعُُأوُمعاقبةُُخرقُأعرافهاُوقوانينهاُوأنظمتهاُُ.كماُأنُهناكُالمنطقةُُُُُُُُُُُ
اإلقتصاديةُ الخالصةُ) (EEZوهيُمنطقةٌُعازلةٌُتبلغُمساحتهاُُ٥١١ميلُبحريُتتمتُعُُفيهاُالدولُُُُُُُُُُ
ُالساحلية ُبحقوقُ ُسياديةُ ُفيما ُيتعلق ُبالبحث ُالعلمي ُالبحري ُوالموارد ُالطبيعية ُواألنشطة ُاالقتصاديةُُُُ
األخرىُُ،علىُسبيلُالمثالُُإنتاجُُالطاقةُُمنُالمياهُُوالرياحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
تُمُ ُالتصديقُُعلىُإتفاقيةُ ُاألممُالمتحدةُلقانونُالبحارُمنُقبلُجميعُدولُاألممُالمتحدةُباستثناءُُ ٠٢دولةُُ
ْ
لمُيكنُالتراثُالثقافيُالبحريُ)ُ(MCHمُحمياًُبشكلُُمحددُفيُإتفاقيةُاألممُالمتحدةُ
بماُفيُذلكُسورياُ.
لقانون ُالبحار ُبإستثناء ُالمادتينُ(ُ ٠٢١وُُُ.ُ)ُ ٠١٠تم ُتصحيح ُذلكُمنُخالل ُإعتماد ُإتفاقيةُاليونسكوُ
لعام ُُُ ٥١١٠بشأن ُحماية ُالتراثُالثقافيُالمغمور ُتحتُسطح ُالماءُوالذيُيمكنُالدولُمنُتوفيرُحمايةُ
وإدارةُأفضلُلتراثهاُالثقافيُالمغمورُُتحتُسطحُالماءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
هذاُوليسُبالضرورةُُأنُيكونُالتراثُالثقافيُالبحريُوالتراثُالثقافيُالمغمورُتحتُسطحُالماءُمعترفاًُ
بهُأوُمحمياًُُضمنُتشريعات ُاآلثارُالوطنية ُُ،وإذاُتمُاإلعتراف ُبهُفغالبًاُماُيُت ُُّْمُوضعُ ُعالمةُعليهُفيُ
أن ُيكونُمتعلقُا ًُبالتراثُ ُاألرضيُوُُ/أوُعلمُاآلثار ُأوُفيُكثيرُ ُمنُ
شكلُآخرُمنُأشكالُالتشريعُإما ُ ُْ
عتُالعديدُُمنُالبلدانُُالتيُليسُلديهاُ
ضاُالبحرُ.وقُ ُْ
األحيانُُيكونُمتعلقُا ًُبُالتشريعاتُالبيئيةُالتيُتشملُُأي ً
تشريعاتُوطنية ُوتفتقرُُإلىُالقدرةُُوالخبرةُُلتنفيذُُمثلُهذهُالتشريعاتُعلىُإتفاقيةُاليونسكوُلعامُُ٥١١٠
ُكخطوةُُأولىُنحوُحمايةُُوتنظيمُُالتراثُالثقافيُالبحريُ )ُ. (MCHوقعُُُ٠٠بلداًُمنُأصلُُ٠١بلدُا ًُمنُُ
ط ُساحليُعلىُإتفاقيةُاليونسكوُلعام ُُ.ُ ٥١١٠
ُُبلدان ُالشرقُاألوسط ُوشمالُأفريقياُ(مينا)ُالتي ُلديهاُخ ٌُ
هذا ُولم ُيوق ْع ُاليمن ُوالعراق ُمن ُبين ُبلدان ُمنطقة ُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُأفريقيا ُالمدعومة ُمن ُقبلُ
صندوقُالحمايةُالثقافيةُعلىُهذهُاإلتفاقيةُبعدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُمؤخرا ُعلى ُتشجيعُ ُأفضلُ ُالمُمارسات ُفي ُمجالُ ُحماية ُالتُراثُ ُالثقافي ُالبحري ُُ/
زت ُاليونسكو
ُُركُ ُْ
ً
وحماية ُالتراثُالثقافيُالمغمور ُتحتُسطحُالماء ُ ُولكنُالُيزالُهناكُمجالُللتغييرُنحوُُاألحسنُُ.
ضاُعلىُإجراءُتدريبُُلُلمُدربينُفيُالمنطقةُالعربيةُلتطويرُُقدراتُمدراءُُالتراثُفيماُ
يعملُُاليونسكوُأي ً

يتعلُق ُبحماية ُالتراث ُالثقافي ُالبحري ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ .
أنُتشكلُإطاراُقانونيًاُقوُيًاُ
يُمكنُ ُللمعاهداتُالدوليةُ ُمثلُاليونسكوُواتفاقيةُاألممُالمتحدةُلقانونُالبحار ُ
ً
لضمان ُاستدامة ُالمورد ُوحمايته ُعندما ُتقترن ُبالتشريعات ُالوطنية ُالتي ُتعالج ُحماية ُالتراث ُالثقافيُ
البحريُُورعايةُالتراثُالثقافيُالمغمورُتحتُسطحُالماءُُُ.اليزالُمعُذلكُتطبيقُالقانونُأوُالقوانينُ
وبناءُالخبراتُالالزمةُ ُقضية ُمستمرة ُُ .علىُسبيلُالمثالُُ،الُيزالُلبنانُ ُالذيُقُبُلُإتفاقيةُاليونسكوُ
وصاغُقوانينُوطنية يواجهُتجاوزاتُمثلُاالتجارُغيرُالمشروعُفيُالتراثُالثقافيُالمغمورُتحتُُُُُُ
سطح ُالماء ُفي ُمنطقته ُاالقتصادية ُالخالصة ُوالتطورات ُالحضرية ُالساحلية ُغير ُالمنظمة ُوالتجريفُُُُُ
ُوصيدُاألسماكُالتيُتضرُوفيُبعضُالحاالتُتدمرُالتراثُالبحريُ)ُُُُُُُُُُُُ.(Semaan, 2020
ُالقدراتُأمرُضروريُُ.إضافةُإلىُذلكُيمكن ْ
ُأنُيستفيدُُالتراثُالثقافيُ
وهكذاُفإنُتضافرُُالجهودُلبناء
ٌ
البحريُوالتراث ُالثقافي ُالمغمور ُتحت ُسطح ُالماء ُمن ُأساليب ُالحماية ُواإلدارة ُالواسعة ُالتيُتحق ْ
قتُ
ليس ُفقط ُمن ُخالل ُإدراج ُمواقع ُالتراث ُالعالمي ُلليونسكو ُولكن ُأيضا ً ُمن ُخالل ُالمناطق ُالبحريةُ
المحمية ُوالتيُتستوعبُ ُالتراثُالثقافيُالبحريُوالتراثُالثقافيُالمغمور ُتحتُسطحُالماء ُضمنُنطاقُ
إختصاصهاُُ .هذاُوتُعُدُ ُالمناطقُالبحريةُالمحميةُوثيقةُالصلةُبشكلُخاص ُبالتحقُّقُ ُمنُالقيمةُالمتبادلةُ
وأهميةُالتراثُالطبيعيُوالثقافيُوالجمعُبينهماُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

ُأعاليُالبحر

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُ منطقة اقتصادية خالصة تصل إلى 122
لبحر اإلقليمي
ا
ميل بحري من خط األساس
 21ميال بحريا
من خط األساس

منطقة متجاورة
تصل إلى 21

األرض

منطقة قاع
البحر العميقة
العميقةُ
العميقة

ُ
الجرفُالقاري
الشكلُُ-ُ1تعريفُالمناطقُالبحريةُ:البحرُاإلقليميُ،منطقةُمتجاورةُُ،المنطقةُاالقتصاديةُالخالصةُأوُ
أعاليُالبحارُأوُالمياهُالدوليةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

الشكلُُ-2االمتدادُالمكانيُللمناطقُالبحريةُداخلُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا

: مصادر مفيدة باللغة العربية

• Emad Khalil book (Arabic)
)ُ كتابُاآلثارُالبحريةُوالتراثُالثقافيُالغارقُ(باللغةُالعربيةMaritime Archaeology and
Underwater Cultural Heritage book
https:https://honorfrostfoundation.org/wpcontent/uploads/2020/10/ArabicHandbook.pdf//honorfrostfoundation.org/publications/other-publicationprojects/

• CMAUCH YouTube lectures –
https://www.youtube.com/channel/UCxRa8R5mdvO0fhwm43ZbHbA

المصادر

Semaan, L. 2020. Maritime Archaeology in Post-War Lebanon: Trade,
Challenges, and Future Prospects. In A. Traviglia and J. Rodrigues (ed.),
IKUWA6. Shared Heritage: Proceedings of the Sixth International Congress for
Underwater Archaeology: 28 November–2 December 2016, Western Australian
Maritime Museum Fremantle, Western Australia, pp. 127-185. Oxford:
Archaeopress.

لخطر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
عرضة ِل
الملحق  : ٣مشروع اآلثار الم َّ
ِ
). (EAMENA
كان ُمشروعُ ُعلم ُاآلثار ُالمُعرضة ُللخطرُ ُفي ُمنطقة ُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُإفريقيا ُمدعوما ً ُمنذ ُعامُ
ُ ٥١٠٢من ُقبل ُأركاديا ُوهو ُصندوق ُخيري ُوبدعم ُمن ُليزبيت ُراوزينغ ُوبيتر ُبالدوين ُُ .هذا ُوبدعمُ
إضافي ُ ُعام ُ٥١٠٢من ُصندوق ُالحماية ُالثقافية ُالتابع ُللمجلس ُالثقافي ُالبريطاني ُوالذي ُهو ُبقيادةُُ
جامعة ُأكسفورد ُبالشراكة ُمع ُجامعتي ُليستر ُودورهامُ .كما ُأن ُهذا ُالمشروع ُيعملُ ُوبشكلُ ُوثيقُ ُمعُُُُُ
ُمشروعُاآلثارُالبحريةُالمُعرضةُللخطرُُ)ُ(MarEAومقرهُفيُجامعتيُساوثُهامبتونُوألسترُ.يسجلُ

مشروع ُعلمُاآلثارُالمُعرضة ُللخطرُ ُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا ُمواقع ُالتراثُالثقافيُفيُ
منطقةُُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا ُ(مينا) ُوبالتعاونُمعُهيئاتُالتراثُالمحليةُوالوطنيةُفيُالبلدانُ
الشريكة ُفي ُالمشروع ُُ .قام ُمشروع ُعلم ُاآلثار ُالمُعرضة ُللخطرُ ُفي ُمنطقة ُالشرق ُاألوسط ُوشمالُ
إفريقيا ُهذا ُمنذ ُعام ُُُ ٥١٠٢ومنُخاللُبرنامج ُتدريب ُممول ُمن ُقبل ُصندوقُالحماية ُالثقافية ُالتابعُ
للمجلسُالثقافيُالبريطانيُبتدريب ُأكثرُمنُُ ٠٦١منُعلماءُاآلثارُوالمتخصصينُفيُالتراثُفيُثمانيةُ
بلدان ُمنها ُُ :مصر ُوالعراق ُواألردن ُولبنان ُوليبيا ُوفلسطين ُوتونس ُواليمن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُُُُُ ُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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