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   القدرات لبناء اإلقليمية العربية الدورة
 
  مجال ف

اث البحرية اآلثار      والتر
 
  بالمياه المغمور  الثقاف

  

اير  26   2023مارس  9 -فتر
  السعودية، جدة العربية المملكة 

  
  

ــــــة   المقدمـــــــــــــــــ
  

ي المغمور بالمياه هو جميع  
اث الثقاف  ي أو األثري، التر

ي أو التاريخ 
ي ذو الطابع الثقاف 

آثار الوجود اإلنسان 
   والمغمورة كلًيا أو جزئًيا بالمياه، بشكل دوري أو مستمر لمدة مائة عام عىل األقل. 

  
ِقدر منظمة اليونسكو أن هناك عىل األقل ثالثة ماليي   من حطام السفن

ُ
ف بعد،  غارقة ل   وت

َ
ش
َ
كت
ُ
م ت

ي مياه المنطقة العربية. فقد  
ي قاع البحر، كثت  منها ينتظر اكتشافه ف 

كانت دول المنطقة العربية  ترقد ف 
ا لعدد من أقدم الحضارات عىل وجه األرض

ً
ي ازدهرت  مهد

ق البحر المتوسط، وبالد ما بي    ، والتر ي شر
ف 

ي 
اث الثقاف     .  الموروث من تلك الحضارات ال نظت  لهالنهرين، والجزيرة العربية. ومن ثم، فإن التر

  
ي وسط أراضيها.  ى من ناحية أخر 

، تطل جميع الدول العربية عىل مسطحات مائية أو تضمها ف 
  ، ي العرن  األحمر، والخليج  المتوسط، والبحر  البحر األبيض  القديم، كانت شواطئ  التاري    خ  وعىل مر 

اثوضفاف نهر النيل، ودجلة، والفرات، خت  شاهد عىل   البحري المزدهر وعىل األنشطة المختلفة   التر
ي من بي   هذا اإلرث الذي وصل إلينا، كم هائل ومتنوع من  و المرتبطة بالبحار واألنهار.  

اث الثقاف    التر
ي هذا    . البحري والمغمور بالمياه

ة اإلقليمية ف  ي الخت 
ومع ذلك، تشهد المنطقة العربية نقًصا واضًحا ف 

   المجال. 
ة دولة عربية عىل اتفاقية اليونسكو لعام  هذا، وقد صادق بشأن   2001ت، حتر اآلن، اثنتا عشر

ات، جميعها ضمن الركائز   ي المغمور بالمياه. وُيعد التعليم والتدريب وتبادل الخت 
 
اث الثقاف حماية التر

المغم ي 
الثقاف  اث  التر مجال  ي 

ف  المتخصصة  القدرات  بناء  ُيعد  االتفاقية. كما  تدعم  ي 
التر ور  األساسية 

اث. غت  أن المنطقة   بالمياه أمًرا بالغ األهمية لتفعيل ما تنص عليه االتفاقية ولتحقيق الحماية لذلك التر
ي جوانب  

ي من قصور كبت  ال سيما ف 
ي هذا المجالالالعربية التزال تعان 

   . تعليم والتدريب ف 
  
ي   اإلقليمي   المركز   يش   وعليه اث  العرن  اث  هيئة  مع  بالتعاون   العالمي   للتر   السعودية  العربية  بالمملكة  التر
اث  اليونسكو   وكرسي  ي   للتر

ي   تدريبية  دورة  تنظيم ،  بالمياه  المغمور   الثقاف 
ي   بجدة  المجال  هذا   ف 

  المملكة  ف 
ة خالل  السعودية  العربية اير  ٢٦ من الفتر   ٢٠٢٣ مارس ٩ - فت 
  

  أهداف الدورة والفئة المستهدفة منها: 
أول   • الدورة هي  ي مجال  تعد هذه 

ف  الكوادر  لبناء  ي  إقليمي عرن  البحرية  برنامج  اآلثار 
إىل تقديم محتوى تأسيسي حول هذا التخصص بشقيه النظري  . وهي تهدف  والمغمورة بالمياه

ات، باإلضافة إىل التدريبات العملية  ، إذ تحتوي الدورة عىل مجموعة من المحاض  ي
والتطبيقر



 

 
 

األ سطح  عىل  الماء.  سواء  تحت  أو  القدرات  رض  بناء  نحو  تمهيدية  خطوة  فهي  ثم،  من 
ي المنطقة العربية. 

ي المغمور بالمياه ف 
اث الثقاف  ي مجال التر

   والكفاءات ف 
ي مختلف فروع علوم اآلثار •

اث  ،الدورة تستهدف شباب الباحثي   المتخصصي   ف  ،  والتر
به المتصلة  والعلوم  اآلثار،  وترميم  والتاري    خ،  التدريب  والمتاحف،  إتاحة  أيضا  يمكن  ا. كما 

ي الجهات المعنية بالسياحة، والبيئة، وللقوات البحرية، وقوات حرس السواحل.    لمنتست 
ي الدورة الواحدةمتدرب بحد أقص  20 إىل 15 يمكن إتاحة التدريب لعدد  •

    .  ف 
ي دولهم.  •

ي أن يكون المشاركون من المنتسبي   إىل مؤسسات معروفة ف 
   ينبغ 

أن   • لتحقيق  ُيفضل  الغوص، وذلك  ي 
ف  تأهيل  الحاصلي   عىل  من  المشاركون  يكون 

   أقصي استفادة من الدورة. 
باللغة   • التعليمية  المواد  توفت   سيتم  العربية كما  باللغة  التدريب  تنفيذ  يتم  سوف 

اث الثقا ي إطار النسخة العربية من القواعد المتعلقة باألنشطة الموجهة للتر
ي  العربية وذلك ف 

ف 
  (. 2001المغمور بالمياه )ملحق اتفاقية 

ات  • البحرية لديهم خت  اآلثار  ي علم 
بالتدريس وبالتدريب متخصصون ف    سوف يقوم 

ي تنفيذ برامج التأهيل والتدريب، وذلك تحت  
ي ممارسة العمل األثري تحت الماء وف 

سابقة ف 
ي المغمور بالمياه بجامعة 

اث الثقاف  ف كرسي اليونسكو للتر   . اإلسكندريةإشر
  

  المشاركة تكلفة
  عىل أن  - يتحمل المنظمون تكلفة اإلقامة والتدريب والوجبات والتنقالت الداخلية المرتبطة بالورشة 

   يتحمل المشاركون تكلفة السفر من وإىل جدة بالمملكة العربية السعودية. 
  التسجيل  إجراءات

ي   بالمشاركة  الراغبي     جميع  عىل
ي   التسجيل  معلومات  إكمال  التدريبية  الدورة  ف 

  يناير   10  أقصاه  مدة  ف 
  : التاىلي   عىل الرابط 2023

 

https://forms.gle/QpHGSDiYTKyu9ktj9 

 

https://forms.gle/QpHGSDiYTKyu9ktj9

