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 19-وكوفيد   التوجيهية من أجل التراث  شراداا اإل

 لمواقع األثريةا

 

 مقدمة

. حيث 19-ل سيتم تحديد الوضع العدم للمواقع األثرية في البلدان المستهدفة من هذه اإلشراداا  نتيجة لوبدء كوفيدفي هذا الفص

الحدلي، ومن ثم اقتراح النصدئح على موظفي علم اآلثدشر فيمد يتعلق بدستجدبتهم لألزمة، كمد سيتم تزويد  وضعسيتم البدء بوصف ال

ستهدف هذا الفصل في المقدم األول العدملين في علم اآلثدشر، أو المهتمين بآثدشر الوبدء على . يالمصداشرشروابط اضدفية للمزيد من 

 المواقع األثرية في هذه البلدان.

تتعرض المواقع األثرية في جميع أنحدء العدلم لمجموعة متنوعة من التهديدا  المتعلقة بدألنشطة البشرية والمخدطر الطبيعية. مع 

، وكدنت تفتقر 19-ع األثرية في منطقة الشرق األوسط وامدل أفريقيد كدنت في خطر قبل تفشي جدئحة كوفيدالعلم أن معظم المواق

إلى التمويل الكدفي. ألقى فيروس كوشروند عبئًد آخر على المجدل األثري، حيث قيَد وأوقف عمليد  الترميم السدبقة كمد قَوض اعم 

الوبدء العدلمي بشكل مبدار على المواقع األثرية وستظل هذه المواقع تعدني من  الجهوا في المجتمعد  التي مزقتهد الحروب. أثر

اضطرابد  اديدة بسببه. تجمع هذه اإلشراداا  المعلومد  والتوصيد  لمسدعدة المسؤولين عن المواقع األثرية من أجل ضمدن 

لموظفين والزواشر. تتضمن األقسدم التدلية أفكدشًرا بقدء موقعهم آمنًد وفي حدلة جيدة من الحفظ، بدالضدفة الى ضمدن سالمة وصحة ا

مختلفة أثبتت نجدحهد حيث تم تنفيذهد في مواقع أخرى، كمد سيتم تقديم أفكدشر وتوصيد  لألنشطة التي يمكن القيدم بهد عند إغالق 

نشطة الالزمة لضمدن أن المواقع خالل فترة اإلغالق الكدمل، بدالضدفة إلجراءا  إعداة الفتح. وهي تسعى إلى تغطية جميع األ

خطط اإلااشرة موجواة وفعدلة على الرغم من حدلة الطواشرئ. تم أانده ااشراج العديد من المنظمد  النشطة للغدية في تطوير التدابير 

ببهد سوالتوصيد  وتحديثهد بدستمراشر. من الطبيعي أال يكون هندك امكدنية لتنفيذ جميع التدابير في موقعكم نظًرا للصعوبد  التي ي

المتدحة. ولذلك نقترح أن تقوموا بدختيدشر التوصيد  المندسبة لموقعكم  المصداشرالوبدء الحدلي: سيعتمد ذلك على بنية الموقع و

مستمرة في التطوشر، األمر الذي قد يتطلب منكم التأقلم مع هذا 19-والقدبلة للتنفيذ بأفضل اكل. نحن ندشرك أن المعرفة حول كوفيد

اشر في متدبعة التحديثد  المنتظمة من المنظمد  المهنية، وأبقوا موظفيكم على اطالع، وتبني اإلجراءا  التي التطوشر، واالستمر

 تتخذهونهد متى مد كدن ذلك مندسبد.

  اإلغالق الكامل

ؤسسد  متم إغالق العديد من المواقع األثرية نظًرا للتهديد الذي يشكله انتشدشر فيروس كوشروند على الصحة العدمة، واضطر  ال

الثقدفية ومراكز البحث والشركد  ذا  الصلة التي تقدم خدمد  أو احتيدجد  للمواقع األثرية إلى إيقدف عملهد، وفي معظم الحدال  

لفترة غير محداة. كمد تم إلغدء الفعدليد  والمؤتمرا  القدامة أو تأجيلهد أو تحويلهد إلى منصد  افتراضية. وقد فقد  العديد من 

داشر الدخل األسدسية بسبب انخفدض السيدحة والفعدليد  والحفريد  الميدانية، وبدلتدلي فقد العديد من األاخدص الذين المواقع مص

يعملون في المواقع األثرية أو في المواقع المرتبطة وظدئفهم واضطروا للبحث عن فرص اخل أخرى. هندك خطر أال يتمكن 

دلي سيفقد القطدع مهدشرتهم وخبرتهم. كمد أن تعليق الحفريد  ترك أمن المواقع األثرية هؤالء من العواة إلى مندصبهم السدبقة وبدلت

 في خطر كبير، حيث ال يتقدضى الحراس شرواتبهم وترك العديد منهم وظدئفهم.
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، فقد اختدشر  العديد من القطدعد  أن تطلب من موظفيهد 19-على الرغم من أن اإلغالق مؤقت حتى يتم السيطرة على كوفيد

العمل عن بُعد، ممد يتطلب منهم القيدم بعمل جديد أو مختلف. من ندحية أخرى فإن العمل عن بُعد ليس بدألمر الجديد بدلنسبة للعديد 

من علمدء اآلثدشر، ويمكن فعل الكثير في مجدل البحث أثندء توقف أعمدل التنقيب. و على الرغم من ذلك يجب أن تكون األولوية 

 فيهم والمجتمعد  التي يخدمونهد. هي صحة وسالمة موظ القصوى ألي موقع أثري

 تاالتصاال

من الضروشري البقدء على اتصدل مع أوالئك الذين تخدمونهم: ان التواصل هو المفتدح من أجل الحفدظ على الصلة مع الجمهوشر 

غييرا  ري، سيسدعدهم على فهم التفي هذه األوقد  غير المسبوقة. إن إبقدء مجتمعكم المحلي على اتصدل بموقعكم وتحديثه بمد يج

الحدلية ومنع أي فقدان لالتصدل. تأكدوا من بقدء موظفيكم على اطالع جيد، وأخيرا تأكدوا من تسهيل العواة إلى العمل وإعداة 

 فتح موقعكم بسالسة. من أجل ذلك ابقوا على اتصدل مع موظفيكم بشكل منتظم، وبشكل خدص فيمد يتعلق بوضعهم الصحي. أثندء

استمراشر إغالق الموقع، ضعوا الفتد  على مداخل موقعكم توضح سبب اإلغالق. إذا كدن لديكم وجوا شرقمي، يُنصح بتزويد 

على صفحتكم الرئيسية، بمد في ذلك التحديثد  واللوائح المحلية. قوموا بتحديث كل هذه المعلومد  19-مواشرا ومعلومد  عن كوفيد

لزواشر اهمية اإلغالق، ومدذا يعني للمجتمع، وكيف تحمون موظفيكم، وكيف تخططون لحمدية بدنتظدم، ولكن اارحوا أيًضد سبب أ

 عندمد يتمكنون من العواة.

كونوا على علم بأن األزمة الحدلية تشكل تحديد  كبيرة للسلطد  المحلية والحكومد  المثقلة بدلعمل حدليًد. سيحتدج علمدء اآلثدشر 

الهدافة والكدفية لضمدن حمدية التراث األثري. لذلك فإن البقدء على اتصدل بدلسلطد   19-فيدإلى المشدشركة في تطوير سيدسد  كو

المحلية أمر حيوي. ندقشوا احتيدجدتكم وادشركوا األفكدشر حول آلية إعداة فتح المواقع عندمد يكون ذلك ممكنًد. ادشركوا معلومد  

طرح األسئلة و المخدوف أو حتى األفكدشر. يجب أن تكون هذه االتصدل الخدصة بكم لمنح األاخدص امكدنية لالتصدل بكم ل

المعلومد  متدحة عند مدخل الموقع مبدارة، وعلى منصد  اإلنترنت مثل موقع الويب الخدص بكم، ومواقع االنترنت السيدحية 

علومد  مجهز بشكل التي تشدشرك معلومد  حول المواقع األثرية، ومنصد  التواصل االجتمدعي. تأكدوا من أن شرقم هدتف الم

التواصل في األزمد  للقداة والجزء  - التراث مؤسسة  اإلغالق الكدمل المصادرانظر أانده في  مزيد من المعلومد  لكدٍف. )ل

 (.األاوا  الرقمية األسدسية -الثدلث من اإلشراداا  

 نشاطات  

مع  ن كل اولة تواجه الوبدء بشكل مختلف وتتفدعلتطوشر الفيروس التدجي وانتشر بشكل مختلف في جميع أنحدء العدلم، لذلك فإ

تدابير مختلفة اعتمداًا على مواشراهد وقدشراتهد وتوافر المعلومد  الموثوقة. يوصى بأن يقوم كل فريق إااشرة موقع أثري بتقييم 

شركة كن أن تكون مشدالموقع الخدص به، من أجل تطوير إجراءا  محداة تتعلق بطبيعة الموقع وحجمه وطريقة تنظيمه وإااشرته. يم

النتدئج مع اآلخرين مفيدة في تبدال الخبرا  ويمكن أن تسدعد في توزيع المعلومد  المهمة حول كيفية تنفيذ االستراتيجيد  ومد 

 الذي سدعد في إبقدء التكدليف منخفضة قدشر اإلمكدن.

في مهدم بديلة أثندء اإلغالق، مثل إجراء يمكن أن تكون األزمة فرصة في بعض األحيدن ، وال يزال بإمكدن الموظفين العمل 

عمليد  الصيدنة المتأخرة واستكمدل مهدم الحفظ األسدسية. قد يكون الوقت مندسبًد أيًضد لتقديم تدشريب إضدفي للموظفين، وتشجيعهم 

القد  ة الموقع أو الععلى تنويع مسؤوليدتهم وخبراتهم من خالل التعرف على المهدم األسدسية واالضطالع بهد مثل األمن أو مراقب
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العدمة. يمكن أن يمنح تبديل المهدم بين الموظفين فرصة لمعرفة المزيد حول طريقة العمل في الموقع، والتي يمكن أن تكون مفيدة 

 جدًا للفريق بأكمله.

تعلق بتشغيل يدة تبدإلضدفة إلى ذلك، يمكن أن يقوم فريق اإلااشرة خالل فترة إغالق الموقع بوضع خطط وتصميم استراتيجيد  جد

الموقع، وتطوير وتحديث تواجد الموقع عبر اإلنترنت، وتقييم البيدند  التي تم جمعهد حول تجدشرب الزواشر والرا على التعليقد ، 

وتطوير المواا التعليمية الموجواة على الموقع، أو حتى التخطيط لعمليد  التنقيب المستقبلية التي يجب القيدم بهد. تأكدوا من بدء 

حملة توعية حتى يدشرك الندس مد تفعلونه ومدى أهمية عملكم ،واوشر التراث األثري في المجتمع. هذا أيًضد هو الوقت الذي يمكن 

 - وكدلة التراث الثقدفي  اإلغالق الكدملالمصادر فيه االنتهدء من البحث الذي طدل انتظدشره. )لمزيد من المعلومد  انظر أانده في 

 البحوث األثرية(.مبدائ توجيهية لبندء 

استمعوا إلى احتيدجد  المجتمع المحلي )بعض الطرق اإلضدفية المقترحة مفصلة أانده( وادشركوا في تطوير طرق لمسدعدة كل 

من هؤالء والسلطد  المحلية في عملهم. حتى إذا كدن ال يتعلق بدلعمل التراثي، فإن تقديم مثل هذا الدعم يمكن أن يسدعد في بعض 

تقوية الروابط مع المجتمع المحيط، ممد سيكون له تأثير إيجدبي على عالقتهم بدلموقع. قدموا إمكدنيد  أخرى مثل  األحيدن على

النشدطد  عبر اإلنترنت إلظهدشر أنكم تتخذون إجراءا  متعمدة لالستمراشر في الخدمة. لقد قمند بتجميع بعض األنشطة المقترحة 

 ى تأخذوهد بعين االعتبدشر.غالق حتالتي يمكن القيدم بهد أثندء اإل

 النشدط عبر اإلنترنت

على الرغم من إغالق المواقع األثرية، ال يزال االتصدل عبر اإلنترنت مع مجموعد  المجتمع ممكنًد. بينمد يتم   إغالق المواقع 

لى اتصدل أجل البقدء ع التراثية كجزء من تدابير االستجدبة لفيروس كوشروند، بدأ الكثيرون في زيداة نشدطهم عبر اإلنترنت من

مع جمهوشرهم وتقديم طرق جديدة للتفدعل مع زواشرهم. يمكن أن تكون هذه فرصة شرائعة لتوسيع جمهوشركم والبقدء على اتصدل 

 .مع مجتمعكم

توفر منصد  الوسدئط االجتمدعية مسدحد  افتراضية لألاخدص إلنشدء ابكد  حول االهتمدمد  المشتركة وهي تسدعد بشكل 

مد يتعين إغالق المواقع بسبب الحظر الشدمل. يمكنك سؤال الزائرين عبر اإلنترنت عمد إذا كدنوا مهتمين بدلقيدم بأنشطة كبير عند

غير أسدسية. يتم تخطيط أنشطة وسدئل التواصل االجتمدعي وتنفيذهد بسهولة. في ظل الظروف الحدلية يمكن استخدام وسدئل 

 شرئيسية. التواصل االجتمدعي من أجل ثالثة أغراض

 المشدشركة المجتمعية النشطة 

تم إنشدء التراث من قبل الندس ولذلك يجب أن يكون المجتمع في قلب أي نشدط في مجدل التراث، كمد يجب أن يتم الحفدظ على 

 مالتراث من أجلهم. توفر منصد  وسدئل التواصل االجتمدعي نظرة ثدقبة فريدة لمد يهتم به األاخدص بشكل عدم، حيث يمكنك

يل على سب -اشراسة األسئلة التي يطرحهد األاخدص والمحتوى الذي يجدون أنه ممتع. قوموا بإاراك مجتمعكم في عمل موقعكم 

المثدل قوموا بدعوتهم إلشرسدل أسئلة إليكم حول مد يريدون اائًمد معرفته. اسألوهم عمد يرغبون في شرؤيته في المستقبل عند إعداة 

توفير الفرصة للجمهوشر كي يشدشرك في عمليد  صنع القراشر إن أمكن، واامجو وجهد  نظر المجتمع في فتح الموقع. كمد يمكنكم 

 عملكم. من الممكن أن يسدعد الندس في كثير من األحيدن وخدصة عندمد يدشركون أنهم قد يكونوا جزًءا من الحل. يمكن القيدم بذلك
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عي الخدصة بكم ومطدلبة الندس بدلرا في قسم التعليقد  أو يمكنكم ببسدطة عن طريق نشر األسئلة على منصة التواصل االجتمد

 إنشدء استطالع بخيدشرا  محداة مسبقًد واعوة األاخدص للمشدشركة، استمعوا إلى آشرائهم وحدولوا االستفداة منهد.

 نشر المعرفة

عدم واآلثدشر بشكل خدص، يمكن أن تسدعد منصد  وسدئل التواصل االجتمدعي في نشر المعرفة حول أهمية التراث بشكل 

وحول مختلف جوانب حمدية التراث األثري. اعملوا على تطوير محتوى يشجع الجمهوشر على التعلم و استكشدف موقعكم من 

المنزل. على سبيل المثدل من الممكن مشدشركة الصوشر والمواا من موقعك إلظهدشر الجوانب التي نداشًرا مد يتم شرؤيتهد من الزواشر. 

أنشطتكم أثندء اإلغالق أيضد إلبقدء الجمهوشر على اطالع اائم بعملكم، وإظهدشر أنكم ال تزالون هندك. أو ببسدطة  يمكنكم مشدشركة

 لندس بواسطتهد عن موقعكم األثري.ادشركوا المقدال  الشيقة التي يمكن أن يطلع ا

 شرفع الوعي

تدبعيك، وخلق الوعي واإلاشراك للتهديدا  التي استفد من أاوا  وسدئل التواصل االجتمدعي لتوضيح أهمية التراث األثري لم

يواجههد حدليًد، يمكن للتوعية حول التهديدا  أن تغير الطريقة التي سيتفدعل بهد الندس مع التراث األثري في المستقبل بشكل 

ير ريد  غمثل االضمحالل أو التخريب أو الحف –فعدل. على سبيل المثدل تتمثل إحدى الطرق في مشدشركة صوشر التهديدا  

مع تفسيرا  للتأثيرا  السلبية المبدارة لهذه األعمدل على الموقع والمجتمع المحيط به. ااخلوا في مندقشد  هدافة مع  -القدنونية

جمهوشركم حول كيفية منع ذلك ومد الدوشر الذي يمكن أن يلعبه المجتمع في ايقدفهد. استخدموا هداتدغد  ذا  صلة حتى تكون 

-حدينالتراث أو # مت-خطر أو #المندخ-في–التراث أو #ثقدفتند -لتي لهد نفس االهتمدم. هداتدغد  مثل #احميمرئية للمجتمعد  ا

التراث هي حمال  لزيداة الوعي بدلتهديدا  التي تواجه التراث في جميع أنحدء العدلم؛ يمكن أن يسدعد استخدامهد في -لحمدية

 عبر اإلنترنت. زيداة متدبعيك ويتيح لك المشدشركة في المندقشد 

   تكوين الشراكد  والتعدون الرقمي 

نظًرا ألن الهدف الرئيسي لمنصد  التواصل االجتمدعي هو إنشدء ابكد  تجمع بين االهتمدمد  المشتركة، استخدموا منصدتكم 

 لخبرا  واعمللتواصل مع المواقع األثرية األخرى واألاخدص والمنظمد  التي تعمل في نفس المجدل لتبدال المعلومد  وا

يمكن القيدم بذلك عن طريق االتصدل المبدار بدلصفحد ، أو اإلعجدب بصفحتهم، أو مشدشركة  بعضهد البعض بشكل نشيط.

منشوشراتهم، أو وضع عالمد  عليهد في مشدشركدتك التي قد تتقدطع مع عملهم. ادشركوا في مندقشد  عبر اإلنترنت وكونوا متدحين 

تدبعوا وسدهموا في الهداتدغ لالنضمدم إلى محداثد  مهمة ومشدشركة وجهد  نظركم إلغندء  .عكمليتمكن اآلخرين من التواصل م

للحصول على مزيد من المعلومد  حول مختلف  األاوا  الرقمية األسدسية -النقدش )شراجعوا الجزء الثدلث من اإلشراداا  

للحصول على قدئمة بدلمصداشر   التراث الرقمي -  الكدملاإلغالق  المصادرمنصد  الوسدئط االجتمدعية وكيفية استخدامهد. شراجع 

للحصول على إشراداا   "Social Media Examiner"فدحص مواقع التواصل االجتمدعي  إلىالمفيدة عبر اإلنترنت بدإلضدفة 

 في األسئلة المتعلقة بوسدئل التواصل االجتمدعي(.

ديو افتراضية على منصد  اإلنترنت لتمكين الزواشر من التفدعل مع بدأ  العديد من المؤسسد  في العمل على جوال  ومقدطع في

المواقع المختلفة من مندزلهم. حتى إذا كدنت معدا  الكدميرا  االحترافية أو البرامج األخرى محدواة، يمكن تصوير و عمل 

لى منصد  الويب والتواصل مقدطع الفيديو بسهولة بدستخدام الهواتف الذكية ويمكنكم أن تأخذوا المجتمعد  االموجواة ع
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االجتمدعي في شرحلة اخصية عبر الموقع حتى أثندء إغالقه، ممد يتيح لهم التفدعل مع الموقع وكذلك الموظفين. )انظر المزيد من 

 جوال  افتراضية(–كي رالمعهد التراثي األمي-التراث الرقمي -  اإلغالق الكدمل المصادرالمعلومد  أانده في 

 يالتعاون المؤسسات

في أوقد  التحديد  العدلمية، من الضروشري البحث عن حلفدء )اوليين( وتطوير ابكد  تعدونية قداشرة على مسدعدة بعضهد 

البعض عندمد يصبح تلقي المسدعدة الخدشرجية ابه مستحيال. من الممكن مثال بدء حمال  التمويل الجمدعي من خالل إاراك 

ن العديد من المواقع األثرية تواجه مشكال  متمدثلة، فإن التواصل مع مواقع أخرى يتيح الندس في حمدية المواقع األثرية. نظًرا أل

تقديم المسدعدة وتبدال الخبرا  أو التخطيط المشترك لتدابير الحمدية. ان تبدال المسدعدة والخبرة هذا ال يتوقف على المدى 

. صل فيه تدابير إغالق الجدئحة بين الندس والمجتمعد القصير فقط، بل يمكن أن يشجع ويعزز التعدون المؤسسي في وقت تف

قوموا بدختيدشر مؤسسة أثرية يمكن االتصدل بهد للحصول على المسدعدة والتي يمكن أن تكون بمثدبة اريك موثوق وجدير بدلثقة 

اإلمدشرا  العربية  في  ICCROM Sharjah في أوقد  الشك. من الممكن أن تكون إحدى المؤسسد  الدولية المفيدة المحتملة هي

للشركدء  ICCROM Sharjahاتصدل وابكد   جهد  - المصادر)لمزيد من التفدصيل ، شراجع  .المتحدة، على سبيل المثدل

 .والمجموعد  المحتملين(

 السالمة

اشر. صنع القر ان سالمة الندس وشرفدهيتهم اائًمد أولوية. لذلك من المهم جدا أن تكون صحة الموظفين وسالمتهم من أولويد  عملية

حدفظوا على اطالع جيد بشأن صحتهم النفسية والجسدية وااعموهم من المنزل عندمد يمكنكم ذلك. لألسف غدلبًد مد يتم تجدهل 

صحة الموظفين في إااشرة األزمد ، لذلك من المهم ان تقوموا بوضع بروتوكوال  الصحة والسالمة للموظفين والمتطوعين، وأن 

بدنتظدم خالل فترة إغالق الموقع األثري. )لالطالع على مزيد من المعلومد  حول كيفية حمدية أنفسكم  تبقوا على اتصدل معهم

 إجراءا  الحمدية(. - منظمة الصحة العدلمية - السالمة المصادر ، شراجعواآلخرين 

حديثة على اطالع اائم بدلنصدئح ال قوموا بدتبدع اإلشراداا  المحلية للنظدفة والتبدعد االجتمدعي، وادشركوهد مع موظفيكم، وأبقوهم

من الحكومة أو السلطد  المحلية فيمد يتعلق بدلتغييرا  التي تطرأ على ممدشرسد  الصحة والسالمة والعمل، والتي تؤثر على 

الموظفين والتغييرا  في ظروف العمل. ال تنسوا أن العمل هو أكثر من "مجرا وظيفة"؛ تعد التنشئة االجتمدعية على أشرضية 

العمل جزًءا مهًمد من أي قوة عدملة، لذلك ضعوا في اعتبدشركم طرقًد للموظفين إلتدحة التواصل االجتمدعي عبر اإلنترنت، وحدولوا 

التفكير بطرق آمنة لهم في مد يتعلق بدلتواصل االجتمدعي في العمل. يمكن أيًضد استخدام األاوا  الرقمية في المجموعد  

األاوا  الرقمية األسدسية(. للبقدء على اطالع بآخر أخبدشر  -انظر الجزء الثدلث من اإلشراداا  االجتمدعية عبر اإلنترنت. )

حول  - منظمة الصحة العدلمية  السالمة المصادر، شراجع تحديثد  السلطد  الوطنية أو اإلقليمية أانده في 19-كوفيدفيروس 

 )بدللغة العربية(. WhatsAppالتنبيه صحي على  - منظمة الصحة العدلميةو  19-كوفيد

 الصحة الجسدية

هي عن طريق األاخدص اآلخرين. من أجل منع انتشدشر الفيروس  19-كوفيدكمد نعلم فإن الطريقة األكثر ايوًعد لإلصدبة بفيروس 

 التدجي، من الضروشري أن يقوم الموظفون )والزواشر( بغسل أيديهم بشكل متكرشر وتنظيف األسطح والمعدا  المستخدمة والحفدظ

على مسدفة اجتمدعية موصى بهد من قبل منظمة الصحة العدلمية. تأكدوا من أن الصدبون، والجل المطهر لليدين في حدل تواجده، 

متدحدن لالستخدام. من المهم اشرتداء قندع للوجه أو استخدام حواجز أو اداد  لفصل األاخدص عن بعضهم البعض من أجل منع 
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السعدل أو زفير الهواء بقوة. قد يوصى بترتيب عمل "من ظهر إلى ظهر" أو "من جدنب  انتشدشر الفيروس عن طريق العطس أو

إلى جدنب" في المكدتب التي بهد عدة أاخدص. يجب على الزواشر والموظفين الذين ال يشعرون بأنهم على مد يرام البقدء في المنزل 

خطر أكبر، مثل األاخدص الذين يعدنون من أمراض وعدم اخول الموقع التراثي. يجب أن تبقى الفئد  الضعيفة المعرضة ل

عدًمد في المنزل لتقليل مخدطر اإلصدبة. )للبقدء على اطالع  60خطيرة أو ضعف التنفس )مثل الربو( أو الذين تزيد أعمدشرهم عن 

السالمة  لمصادرية في ا، شراجع التحديثد  من السلطد  الدولية أو الوطنية أو اإلقليم19-كوفيدبآخر التحديثد  المتعلقة بفيروس 

(. قدمت العديد من المؤسسد  ))بدللغة العربية WhatsAppو تنبيه صحي على  19-كوفيدحول  - منظمة الصحة العدلمية -

إشراداا  حول إجراءا  السالمة في أمدكن العمل بمد في ذلك المواقع األثرية. شراجعوا مواشرا السالمة أانده للحصول على مصداشر 

معلومد   -19-كوفيد معلومد  عن-مؤسسة اآلغد خدن للتنمية -السالمة  المصادرمن المعلومد  عن األقنعة ، شراجع  مفيدة. )لمزيد

قيدس منخفض التكلفة  -( 2020أغسطس  07) التطوشرا  العلمية-و  -عن األقنعة المصنوعة منزليًد والتي يمكن التخلص منهد

 ثندء الكالم(.لفعدلية قندع الوجه لتصفية القطرا  المطرواة أ

يعد انتقدل العدوى عبر األسطح أقل احتمدال من االتصدل الشخصي في مكدن مغلق لفترة طويلة من الزمن، والتي يعتقد أنهد 

على الرغم من ذلك ال تزال هندك احتمدلية النتشدشر الفيروس عن طريق لمس األسطح  الطريقة األسدسية لإلصدبة بفيروس كوشروند.

)مثل المواا  فك أو فمك أو عينيك. ان أطول مدة لبقدء لفيروس كوشروند على الزجدج والفوالذ والبالستيكالملوثة ثم لمس أن

كمد أنه يعيش لفترا  أقصر على األسطح ،( حتى اآلن هي  ثالثة أيدم DVD البالستيكية مثل األقراص المضغوطة وأقراص

سدعة على الوشرق المقوى، و  24قى على على قيد الحيدة لمدة المسدمية مثل الوشرق المقوى والمنسوجد  والخشب. حيث أنه يب

 بشكل عدم يزيد عمر فيروس كوشروند كلمد كدن السطح أكثر صالبة. .سدعد  فقط على األسطح النحدسية 4لمدة 

اضية إلى أن لم يتم البحث فيهد بشكل كدٍف. تشير الدالئل االفتر 19-كوفيدإن التأثيرا  البيئية على العمر االفتراضي لفيروس 

اشرجة مئوية( بشكل عدم تطيل من استمراشر بقدء الفيروس بينمد تؤاي اشرجد  الحراشرة الدافئة جدًا  6-4اشرجد  الحراشرة البدشراة )

( ، تطيل الفوعة ٪30-20اشرجة مئوية ومد فوق( إلى انخفدض اديد في مقداشر حدة الفيروس. الرطوبة النسبية المنخفضة ) 60)

أيًضد، ولكنهد قد تقلل من قدبلية انتقدل الفيروس من سطح إلى سطح. يمكن أن يمثل الغبدشر المتولد في مثل  )مقداشر حدة الفيروس(

هذه الظروف الجدفة مشكلة ألنه يعيد نشر الفيروسد  المرتبطة. كمد هو الحدل في أمدكن أخرى )مثل التسوق( هذه األيدم، فإن 

ليوم، خدصة بعد التعدمل مع األايدء التي يمكن أن يلمسهد اآلخرون، فإن خطر النصيحة هي: إذا قمت بغسل يديك عدة مرا  في ا

انتقدل العدوى يكون أقل بكثير من خطر االنتقدل المنخفض بدلفعل. لذلك من الضروشري الحفدظ على األسطح نظيفة وتعقيم األاوا  

 ون قفدزا  وهذا األمرمهم أكثر في أوقد  الوبدء.بعد استخدامهد. من األموشر المتوافق عليهد هي عدم لمس األايدء األثرية بد

 الصحة النفسية

التوتر والقلق شراوا أفعدل طبيعية في األزمد  التي تتكشف وتؤثر بشدة على طريقة عمل الندس وحيدتهم. لقد أا  الصراعد  

جب معّطل، والتسوق صعب، وي العنيفة وعدم االستقراشر السيدسي بدلفعل إلى زيداة قدشرة الندس على الصموا. الروتين اليومي

على األطفدل البقدء في غرف ضيقة، كمد أن التسريح أو تخفيض الرواتب يؤاي الى تقليل اخل العدئال ، وفي بعض الحدال  ال 

، وال يتم عالج الصحة النفسيةيوجد اخل على اإلطالق. غدلبًد مد تم وقف الخدمد  الصحية المنتظمة، بمد في ذلك شرعدية 

.من الواضح أن الدعم النفسي واالجتمدعي الذي له حدجة 19-كوفيد تتفدقم االضطرابد  العقلية التي كدنت موجواة قبلاألاخدص. 
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مدسة يتندقص بشدة. لذلك من الضروشري االنتبده إلى صحة المرء وصحة اآلخرين. يوصي المركز المرجعي للدعم النفسي التدبع 

 :للصليب األحمر بمد يلي

 اتيد بمعلومد  اقيقة، وتحقق من صحة أي أخبدشر يتم نشرهدقم بتثقيف نفسك ذ 

  ًحدفظ على شروتين يومي حيث يسدعدك ذلك على البقدء منظمد 

 اعترف بدلمخدوف والشعوشر بدلعجز اون إنكدشر مد يجري 

  البقدء على اتصدل نشط مع األصدقدء والعدئلة افتراضيد من أجل الحفدظ على عالقد  قوية؛ طلب المسدعدة من

 رين وقم بعرض المسدعدة عليهم في حدل احتدجوا إليهداآلخ

 العندية بدلصحة الجسدية والعقلية 

والمركز المرجعي للدعم النفسي مصداشر حول الصحة النفسية  -منظمة الصحة العدلمية - السالمةالمصادر)انظر المزيد في * 

 (.التدبع للصليب األحمر

 األمن

 

 التهديدات

همدل من الواضح أنهد جميعًد ضعيفة للغدية نتيجة لإل -في أوقد  النزاع العنيف  -ية في كل بلد، ولكن تختلف أوضدع المواقع األثر

السدبق ونقص التمويل واألضراشر المداية وغيرهد من الضغوط. تم تحديد العديد من العوامل بدعتبدشرهد تهديدا  شرئيسية للمواقع 

دند  الصحفية منذ بدء الوبدء، بدإلضدفة للتواصل مع مختلف الجهد  الفدعلة من خالل مراقبة البي19-األثرية خالل جدئحة كوفيد

في المنطقة. ترتبط هذه العوامل في الغدلب بنقص تدابير الحمدية المداية ونقص التواجد الشخصي في المواقع. بدإلضدفة إلى ذلك 

من األاخدص، إلى جدنب الظروف التي يوفرهد فإن الصعوبد  االقتصداية المتزايدة على نطدق واسع والتي يواجههد العديد 

إغالق الموقع والحد من أمن الموقع، أاى إلى زيداة األنشطة غير القدنونية التي تهدا التراث الثقدفي مثل التخريب والسطو والنهب 

 . واالتجدشر غير المشروع

لمختلفة وسيدقهد وتأثيرهد على المواقع، يمكن تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على حمدية المواقع، ومن أجل فهم التهديدا  ا

أن يوضح مثدل مواقع التراث العدلمي ذلك. حيث قدم مركز التراث العدلمي بتنفيذ أحد أكثر أنظمة المراقبة اموالً في أي اتفدقية 

. حدا  1979عدم  اولية خدصة بدلتراث، عن طريق جمع وتحليل البيدند  المتعلقة بحفظ ممتلكد  مواقع التراث العدلمي منذ

مجموعة متنوعة من العوامل في كل من أوقد  السلم والصراع التي تمثل تهديدا  شرئيسية  2018تحليال  البيدند  من عدم 

 لمواقع التراث بمد في ذلك:

 بندء األنشطة والتطوير 

 زيداة تطوير البنية التحتية للنقل والمرافق 

  المصداشرالتلوث واستخراج 

 حربالدمدشر المرتبط بدل 
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 األنشطة غير القدنونية مثل النهب والسطو واالتجدشر غير المشروع 

 تغير المندخ 

 الكواشرث الطبيعية أو غيرهد من األحداث الطبيعية المفدجئة 

 )االستخدام الثقدفي للتراث )تأثير السيدحة، استخدام المجتمع المحلي 

 نقص اإلااشرة الفعدلة 

لفعل في حدوث تحول كبير في مدى تأثير هذه العوامل على مواقع التراث في اول قد تسببت بد 19-ال جدال في أن جدئحة كوفيد

الشرق األوسط وامدل إفريقيد، وأن المواقع الندئية ستكون األكثر تضرشًرا. على الرغم من ذلك وفي حين أن هذه التهديدا  المحداة 

فإن نقص الزواشر يؤاي في نفس الوقت إلى انخفدض للغدية للتراث قد تتضدءل من خالل إغالق المواقع والشركد  السيدحية، 

 المدلية من خالل السيدحة التي تعتبر حيوية جدا لبقدء هذه األمدكن العزيزة وحمديتهد . المصداشركبير في 

 التخريب والتدمير

ًرا شكل تحديًد كبيعدم وجوا حمدية في المواقع يتركهد عرضة للتدمير أو اإليذاء المتعمد. إن عمليد  اإلغالق بسبب الوبدء ت

للمواقع األثرية فيمد يتعلق بأمنهد. أبلغت عدة اول في منطقة الشرق األوسط وامدل إفريقيد عن زيداة في أعمدل التخريب في 

المواقع األثرية حيث أن العديد منهد ليس محدطد بسيدج من أجل الحمدية أو حراس أمن لتقييد وضمدن االستخدام السليم لألمدكن؛ 

 اخدص ليدخلوا بحرية إلى الموقع.دطة مفتوحة لألفهي ببس

 السطو والنهب

في حين أن الخسدشرة الفعلية للتراث أثندء الوبدء لن تكون قدبلة للتقييم إال عندمد يعوا الوضع إلى طبيعته، فمن المتوقع حدوث زيداة 

معظم الحدال ، استغل اللصوص والندهبون  في عمليد  السطو والنهب في المواقع األثرية المغلقة في جميع أنحدء العدلم. في

السلطد  المشتتة ونقص حراس األمن وارطة اآلثدشر القتحدم المبدني؛ و يعتقد أن مثل هذه المحدوال  مخطط لهد استراتيجيد. 

 ايةفي مواجهة التداعيد  االقتصد المصداشرعلى الرغم من ذلك قد يضطر العديد من الندس )مرة أخرى( إلى اللجوء إلى نهب 

وعدم االستقراشر االجتمدعي المتزايد الندتج عن الوبدء. ومع ذلك فإن توشرط الجريمة المنظمة في عمليد  النهب والسطو، ومد 

 يترتب على ذلك من االتجدشر غير المشروع بدلممتلكد  الثقدفية ال يزال يسبب العواقب الخطيرة.

قلقهم لليونسكو بشأن نقص حمدية المواقع األثرية في جميع أنحدء  عن 2020أعرب وزشراء الثقدفة من مختلف البلدان في أبريل 

 الشرق األوسط وامدل إفريقيد غير . إن تقييد أو انعدام  تدابير المراقبة أاى إلى ترك معظم المواقع األثرية في منطقة1العدلم

لتي لديهد ممتلكد  على قدئمة التراث اولة ا 167محمية ومفتوحة أمدم اللصوص. ويشمل ذلك إغالق مواقع التراث العدلمي في 

. في حين أن المواقع األثرية ااخل المدن أو بدلقرب منهد تحظى عداةً بمزيد من االهتمدم وتدابير الحمدية، فإن المواقع 2العدلمي

م الخسدشرة إال أن حجفي المندطق الندئية تتأثر بشدة بدلنهب. على الرغم من وجوا العديد من التقدشرير الفراية عن تدمير المواقع، 

ال يزال غير معروف بسبب عدم وجوا أي مراقبة منهجية خالل هذه األزمة غيرالمسبوقة. إن حقيقة أن األايدء التي تم التنقيب 

 عنهد بشكل غير قدنوني يصعب تتبعهد ألنه لم يتم توثيقهد أو تسجيلهد سدعد في تفدقم هذه المشكلة.
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 التجدشرة غير المشروعة

الذي يراقب بيع القطع األثرية عبر منصد  على ابكة اإلنترنت مثل  - ATHAR مثل مشروع  -د من المنظمد أبلغت العدي

. يجري مشروع أثدشر )مشروع 19-عن زيداة في األنشطة على هذه المنصد  منذ اندالع أزمة كوفيد - Facebook -مجموعد  

حقيقية تحت قيداة مجموعة من خبراء التراث في الجريمة المنظمة مع بحوث االتجدشر بدآلثدشر واألنثروبولوجيد التراثية( اشراسد  ت

التركيز على االتجدشر غير المشروع بدلممتلكد  الثقدفية وصلته بتمويل اإلشرهدب. كشفت اشراسة بحثية أجراهد المشروع في عدم 

كون تعليمد  لكيفية نهب مليون عضو يشدشر 1.9ادشرك فيهد مد يقرب من  Facebook عن أكثر من تسعين مجموعة على 2019

حدليًد، أكبر  Facebook مجموعة على 120المواقع األثرية القديمة وسعوا لبيع مد تمكنوا من الحصول عليه. تراقب المنظمة 

منشوشًرا. في كثير من الحدال  أعلن البدئعون عن  175عضو وبمعدل نشر يومي يبلغ حوالي  300000مجموعة تضم أكثر من 

 و  Facebook بمقدطع فيديو تظهر لقطد  للنهب الفعلي إلثبد  أصدلة بضدعتهم. استجدبة لهذه التقدشرير غيّرسلعهم المسروقة 

Instagram  وكجزء من مجموعة جديدة من المعديير لحظر بيع القطع األثرية التدشريخية ومحدوال   2020سيدستهمد في يونيو

الكثيرون عن مخدوفهم من أن هذه القوانين لن يتم اإللتزام بهد وذلك  . على الرغم من ذلك أعرب3تشجيع التجدشرة على منصتهمد

 بسبب اإلفتقدشر للقدشرة على تطبيقهد.

آثدشر إيجدبية وسلبية على التجدشرة غير المشروعة بشكل عدم، حيث أاى إغالق الحدوا واإلغالق القسري إلى 19-كوفيد كدن لـ

من فرصة القبض على المهربين أو إجبدشرهم على إيقدف نقل األايدء الثقدفية إعدقة عمليد  التهريب خدشرج الحدوا القومية وزاا 

عبر الحدوا، خدصة في بداية جدئحة فيروس كوشروند. وفي نفس الوقت أجبر الحظر الكدمل المواقع األثرية على اإلغالق، و 

سه، فإن حدلة عدم األمدن الوظيفي تشجع تركهم في الغدلب من اون حمدية مد جعلهم متدحين بسهولة أمدم الندهبين. في الوقت نف

الندس بشكل متزايد على اللجوء إلى الجريمة لتوليد الدخل ألسرهم. لقد تكيفت الجمدعد  اإلجرامية اآلن مع لوائح الوبدء الجديدة. 

ين حدلة دشراسة العالقة بيقوم تحدلف مكدفحة الجريمة عبر اإلنترنت والمبداشرة العدلمية لمكدفحة الجريمة المنظمة العدبرة للحدوا ب

الطواشرئ الصحية واالتجدشر غير المشروع بدلممتلكد  الثقدفية بعد تقدشرير عن العدملين في حدال  الطواشرئ الصحية الذين تم 

القبض عليهم أثندء المتدجرة بأايدء. في بعض الحدال  عثر  الشرطة على أموال مزيفة وأسلحة ومخدشرا  إلى جدنب اآلثدشر 

قد تستهدف الجمدعد   .كد النتدئج مرة أخرى الروابط بين االتجدشر بدآلثدشر وأنواع أخرى من الجريمة المنظمةالمسروقة. تؤ

 - األمنرالمصاداإلجرامية بشكل استراتيجي العدملين الصحيين لالستفداة من قدشرتهم على التحرك بحرية. )انظر المزيد في 

الجريمة المنظمة عبر  إلنترنت" و "المبداشرة العدلمية لمكدفحة" و "التحدلف لمكدفحة الجريمة عبر اATHAR"مشروع 

 الوطنية"(.

 اجراءات وقائية

قد يكون من المفيد للموظفين الذين يديرون موقعًد أن يبدأوا بتقييم أمدن عدم للموقع لتحديد نقدط الضعف فيه والتهديدا  المحتملة 

أبحدث  مجلس - األمنالمصادرول تقييمد  أمدن الموقع ، انظر أانده في له في سبيل توفير أفضل حمدية. )لمزيد من المعلومد  ح

، والذي يقدم اشراسة حدلة مفيدة ويقدم منهجيد  مختلفة بدإلضدفة إلى اإلجراءا  الممكنة التي  CRIPS ، تقرير ASIS مؤسسة

المفيد العمل عن طريق التعدون الوثيق ضمن نظًرا ألن معظم المواقع األثرية تواجه تحديد  ممدثلة، فقد يكون من  يمكن اتخدذهد(.

 .ابكة من المواقع يمكن من خاللهد تبدال التحديد  والحلول العملية المقترحة والمسدعدة
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ومع ذلك ، فإن اإلستراتيجية األكثر فدعلية لعرقلة عمليد  النهب لموقع مد هي منع األاخدص من اخوله، و/ أو العمل على معرفة 

األاخدص يقومون بدلنهب أو التخريب. على اعتبدشر أن الخيدشر األول أسهل يوصى بتقييم الطرق الممكنة التي  األسبدب التي تجعل

يمكن أن تظل بهد المواقع األثرية تحت الحراسة والحمدية أثندء اإلغالق. تتمثل الخطوة األولى في البحث عن طرق لتحقيق تواجد 

س مدنيين، أو مطدلبة الشرطة أو حتى القوا  العسكرية بحمدية الموقع. بدلتأكيد جسدي في الموقع، إمد من خالل ضمدن وجوا حرا

البشرية بدلتعدون الوثيق مع السلطد  المحلية والمنظمد  الصحية بدتبدع اللوائح العدمة  المصداشريجب تقييم تخصيص احتيدجد  

. نظًرا إلعداة توجيه المسدعدا  19-حكومية بشأن كوفيدبشأن العمل والسفر خالل هذا الوقت، وتنظيمهد بمد يتمداى مع اللوائح ال

، يجب على المؤسسد  البحث عن طرق أخرى لدفع أجوشر األوصيدء على الموقع. أنشأ  19-اإلنسدنية نحو مكدفحة كوفيد

عدني في لتي تمنظمد  قليلة صندايق طواشرئ من أجل تقديم المسدعدة المدلية للعدملين في مجدل الحفدظ على التراث والمؤسسد  ا

 .(إمكدنيد  التمويل - األمن المصادرظل الوبدء. )لالطالع على إمكدنيد  التمويل ، انظر أانده في 

أو أنظمة المراقبة اإللكترونية األخرى.  (CCTV) إذا كدنت المراقبة بشكل اخصي غير ممكنة، يمكنك اللجوء إلى نظدم كدميرا 

من الصعب تثبيته خالل أزمة الفيروس التدجي إذا لم يكن مثبتًد بدلفعل؛ بدإلضدفة إلى ضع في اعتبدشرك أنه من المحتمل أن يكون 

أنهد مكلفة للغدية. ولكن هذه األنظمة قد تراع المجرمين، أو تسمح لكم بدلقبض عليهم واستعداة مجموعدتكم في حدل قدمت بتسجيلهم. 

أتكم تحت المراقبة للتحقق من أمنك، ومع ذلك ستحتدج إمد إلى كمد أنهد قد تمكنم من اكتشدف مد إذا كدن اخص مد قد وضع منش

الخدص بك بدنتظدم لمعرفة مد إذا كنت مراقبدً. ضع في  CCTV مراقبة المبدني الخدصة بك اخصيًد، أو التحقق من موجز

مد  االستجدبة من تحذشر؟ يجب أن تعمل مع خد -اعتبدشرك أنه يجب أن يكون لديك خطة متدبعة بمجرا مالحظة وجوا مخدلفة 

للطواشرئ لتطوير إجراءا  للتعدمل مع مثل هذه المواقف، والتأكد من أن جميع الموظفين على اشراية بهد. ستظل بعض المخدطر 

قدئمة على الرغم من توفير اإللكترونية أو الشخصية للموقع، مثل التخريب، والسطو، وقلة الصيدنة، بدالضدفة الى التهديدا  

  .  األثريةالقيدسية للمجموعد

بينمد ال يزال الموقع مغلقًد أمدم الزواشر يمكنكم أخذ الوقت الكدفي التخدذ إجراءا  أمنية مثل تثبيت األسواشر، وفحص األبواب 

والنوافذ والبوابد  وأنظمة اإلنذاشر. إذا لم يكن الموقع محميًد بشكل مبدار من الخدشرج، فدخذ هذا الوقت لوضع حدوا واضحة 

المحمية. إذا لزم األمر قم ببندء سيدج حول الموقع لفصل المنطقة األثرية بوضوح عن األمدكن العدمة األخرى  لتحديد المنطقة

كيفية حمدية  - WikiHowو CRIPSتقرير -ASISمجلس أبحدث مؤسسة  - ألمنامصادرال)لمعلومد  أكثر انظر أانده في 

 .والحفدظ على المواقع األثرية(

قع بسبب إجراءا  االستجدبة الوبدئية، تأكد من تخزين األايدء ومواا العمل، مثل أاوا  الحفريد  األثرية، ، أثندء إغالق الموأخيًرا

في مكدن آمن للحد من فرص السرقة. قد يكون من المفيد نقل المواا من بيو  التنقيب غير المحمية إلى مسدحة أكثر أمدنًد إلى أن 

 .ث غدلبًد مد يتم استهداف بيو  التنقيب في النزاعد  وأوقد  انعدام األمنيتم استكمدل عمليد  التنقيب مرة أخرى  حي

 :بدلنسبة للداخل ، يجب عليك التحقق ممد يلي

  ، ل الستدئر لألسفل / مغلقة أو مفتوحة(هتحقق من أغطية النوافذ )على سبيل المثدل. 

 ضمدن إطفدء األنواشر بدستثندء اإلضدءة األمنية. 

 عند االقتضدء التأكد من فصل الطدقة. 

  إفراغ الثالجد  وترك البدب مفتوًحد -إزالة جميع األطعمة الطدزجة من المبنى. 
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 تحقق من أجهزة التحكم في المندخ، بمد في ذلك أجهزة التحكم عن بعد واشرجة الحراشرة والرطوبة النسبية. 

 عدشرة، والمرتجعة، واألايدء الثمينة إزالة العندصر عدلية الخطوشرة من العرض، والتأكد من وضع وبقدء العندصر المست

 .في مخزن آمن

 اختبدشر أجهزة إنذاشر الحريق واألمن. 

 التأكد من إغالق أبواب الهروب. 

 التأكد من تخزين المواا القدبلة لالاتعدل في المخزن المحمي من الحرائق. 

 تغطية عندصر المجموعة التي قد تكون عرضة للتلف الضوئي. 

  و المخزنة بأغطية الحمدية من الغبدشرتغطية األايدء المعروضة. 

 التأكد من إطفدء صندبير الميده وإيقدف تشغيل مزيال  الرطوبة وإفراغهد. 

  التحقق من انتشدشر العفن والقواشرض والتحقق من مصدئد اآلفد. 

 تنظيف الحطدم و تفريغ صندايق الغبدشر. 

ي ف الغبدشر أو غير مقفولة أو مفتوحة(أنهد مقفلة أو مغلقة ضد  تأكد من إغالق األبواب والنوافذ بشكل صحيح أثندء مغداشرتك، )أي

جميع الحدال  من األهمية بمكدن التحقق من اإلجراءا  قبل مغداشرة المبنى، وخدصة في حدلة الطواشرئ. بدإلضدفة إلى ذلك، تأكد 

 من إنشدء وسيلة عملية لتسجيل ومشدشركة نتدئج الفحوصد  األمنية بين الزمالء المعنيين.

 دابير استبدقية إلعداة األايدء المسروقةت

شربمد ال يزال هندك امكدنية لسرقة األايدء في خضم الفوضى على الرغم من المحدوال  المؤسسية للحفدظ على الممتلكد . لذلك 

لي. دنهد األصمن المهم التخطيط االستراتيجي لهذا االحتمدل من أجل زيداة فرصة اقتفدء أثر األايدء المسروقة وإعداتهد إلى مك

 مد على القطع بحيث تبقى بشكل اائم أو تسجيله بطريقة تمكن من إثبد  ملكيته.  للقيدم بذلك يجب وضع عالمة

، smart waterغدلبًد مد يكون من الممكن إزالة العالمد  المرئية على القطع أو غسلهد وإزالتهد. بندء على ذلك قدمت مؤسسة 

الدولية )البحث والتقييم وحمدية تراث العراق في  RASHIDو  Readingوكل من جدمعة  بدلتعدون الوثيق مع اولة العراق

)الميده الذكية(. وهو  Smart Waterخطر( بتطوير طريقة مبتكرة لتمييز القطع األثرية بحبر ملون مستقر وغير مرئي تسمى

المواا غير العضوية أيضد، مثل الزجدج والحجر  منتج تجدشري يمكن اهدنه أو شراه على أي قطعة تراثية. يمكن تطبيق السدئل على

والمعدان والفخدشر، وقد ثبت أنه حل اائم بدون أي تأثير سلبي على الجسم نفسه. يحمل السدئل شرمًزا فريدًا يشير إلى موقع أو متحف 

دلتدلي لن تم تعليمهد وب معين. ال يمكن شرؤيته إال تحت ضوء األاعة فوق البنفسجية، لذلك قد ال يدشرك اللصوص أن هذه القطع قد

يزيلوا العالمة، ممد يسمح لوكدال  تطبيق القدنون بتتبع القطع المستولى عليهد و إعداتهد إلى موقعهد األصلي ومدلكهد. تم تنفيذ 

العمل على أسدس اشراسة حول السطو على المندزل وجرائم المركبد  في المملكة المتحدة، والتي أظهر  أن وضع عالمد  على 

سنوا . بدعم مدلي من صندوق الحمدية الثقدفية  3في إطدشر زمني مدته  ٪35متلكد  قلل السطو في المنطقة المستهدفة بنحو الم

قطعة أثرية في العراق بدستخدام الميده الذكية  270،000التدبع للمجلس البريطدني البريطدني، تم بدلفعل تعليم أكثر من 

(SmartWater كونوا على علم  من أن .)( مؤسسة الميده الذكيةSmartWater Foundation تقدم خصومد  كبيرة لدول )

 (  SmartWater Foundation“” ألمنا المصادرالشرق األوسط وامدل إفريقيد المحتدجة. )انظر المزيد في 
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ي يمتلكهد ميع القطع التيجب االنتبده إلى أن وضع العالمد  على القطع ليس هو اإلجراء الوحيد الذي ينبغي اتخدذه. يجب توثيق ج

 Object IDالموقع بوضوح )بدلصوشر( ووضع عالمد  عليهد، ويجب تخزين جميع المعلومد  في قوائم جرا القطع )انظر في 

من أجل الحصول على نمدذج(، بشكل مثدلي مع نسخ احتيدطية مخزنة خدشرج الموقع. بدإلضدفة إلى وجوا فوائد إااشرية كبيرة 

يري التحصيل أن يروا بسرعة مد هو مفقوا في حدلة السرقة. عالوة على ذلك، تتطلب العديد من القوانين يومية، فهي تتيح لمد

المتعلقة برا األايدء من اول أجنبية جرا األايدء حتى تتمكن المؤسسة من إثبد  ملكيتهد قبل أن تتم إعداة هذه األايدء، مثل اتفدقية 

. 4اولة 140(، التي وقعتهد 1970والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكد  الثقدفية ) اليونسكو بشأن وسدئل حظر ومنع االستيراا

 "(.ID-Objectهوية القطعة "- ألمنا المصادر)انظر المزيد في 

 المراقبة

أو أي نظدم مراقبة إلكتروني آخر.  (CCTV) إذا كدنت المراقبة بشكل اخصي غير ممكنة، يمكنك اللجوء إلى نظدم كدميرا 

ن لن تحصل جميع المواقع على مثل هذا النظدم، حيث قد يكون من الصعب تركيبه خالل أزمة كوشروند، بدإلضدفة إلى أنهد ولك

 .مكلفة للغدية

المعلومد  هي كل ايء. حتى إذا لم يكن بدإلمكدن تنفيذ تدابير الحمدية الكدفية، فمن الضروشري جمع أكبر قدشر ممكن من المعلومد  

مواقع وتوثيق أي نشدط يتم التعرف عليه. إذا كدن الموظفون ينقلون مكدن عملهم إلى مندزلهم، فقد تكون هذه حول مد يحدث في ال

فرصة لتحويل المهدم إلى عمليد  مراقبة عبر اإلنترنت من أجل معرفة المزيد عن أنظمة أسواق التجدشرة عبر اإلنترنت. مع العلم 

ن في المدضي، فإن ازايدا عدا مقدطع الفيديو سريعة اإلنتشدشر )الفيديوا  الفيروسية( بأنه لم يتم توثيق النهب في كثير من األحيد

للنهب والمجموعد  عبر اإلنترنت تجعل من السهل توثيق األنشطة غير القدنونية وتزيد من فرصة القبض على اللصوص في 

المشتبه  نت، واإلبالغ عن األنشطة غير المشروعةالمستقبل. يمكن للموظفين تقديم مسدعدة كبيرة في اكتشدف المنصد  عبر اإلنتر

بهد للسلطد  المحلية، ومراقبة وتوثيق األنشطة عبر اإلنترنت المتعلقة بدلمواقع التراثية. على سبيل المثدل يمكن إشرسدل عمليد  

 .، لتعزيز واعم عملهم في مجدل مكدفحة االتجدشر غير المشروع عبر اإلنترنت ATHAR التوثيق لمشروع

موا بإعداا خط سدخن أو ترايح اخص مد على استعداا لتقديم تفدصيل االتصدل إلى المجتمع المحلي لإلبالغ عن األنشطة غير قو

القدنونية في المواقع األثرية حتى تتمكنوا من مراقبة وتوثيق مد يحدث حول المواقع. ال تسدهم إجراءا  اإلبالغ هذه عداةً في جمع 

الحدلية فحسب، بل تسدعد في الوقت نفسه على إاراك المجتمع المحلي بفعدلية، وزيداة الوعي حول المعلومد  حول التهديدا  

التهديدا  المختلفة التي يمكن أن يتعرض لهد التراث. يمكن أن تسدعد حمال  التوعية عبر منصد  وسدئل التواصل االجتمدعي 

 ف والقطع األثرية.أيًضد في تثقيف الندس حول أضراشر االتجدشر غير المشروع بدلتح

 المشدشركة المجتمعية

بدأ  العديد من المواقع حول العدلم في إاراك مجتمعهد المحلي بنشدطد  كأوصيدء ومحدفظين على التراث الثقدفي. تظهر عدة 

 هحدال  من العراق كيف تتم حمدية المواقع بشكل فعدل عندمد تكون جزًءا من هوية المجتمع ويشعر الندس بدلمسؤولية تجد

مصدلحهم وأهمية المحدفظة على التراث من أجل األجيدل القدامة، حتى أثندء الحروب. يمكن للمجتمعد  المحلية أن تلعب اوشًرا 

نشًطد في تدابير المراقبة وأن تكون جهد  اتصدل عظيمة لزيداة الوعي بأهمية التراث األثري. حتى إذا تم حظر االجتمدعد  

شكل مجموعد  على مواقع التواصل اإلجتمدعي وعلى منصد  مختلفة عبر اإلنترنت وإاراك المبدارة، يمكن للمؤسسد  أن ت

 .المجتمعد  المحلية أو حتى المجتمعد  األخرى
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في المملكة المتحدة على سبيل المثدل تمكن فريق بحث في جدمعة إكستر من اكتشدف مجموعة من المواقع األثرية من عصوشر مد 

والعصوشر الوسطى من خالل إاراك المتطوعين الذين كدنوا على استعداا للمسدهمة من المنزل. حدا  قبل التدشريخ، والرومدنية،

أيًضد فرصة للمتطوعين للمشدشركة   Terrawatchersالمتطوعون هذه المواقع القديمة بدستخدام المسح الجوي. توفر مواقع مثل 

دام صوشر األقمدشر الصندعية. يتم إعطدء المتطوعين مواقع بشكل وتتبع األضراشر عبر منطقة الشرق األوسط وامدل إفريقيد بدستخ

 - ألمن االمصادرعشوائي ويأخذون برندمًجد تعليميًد عبر اإلنترنت لتعلم كيفية التعرف على نوع الضرشر )انظر المزيد في 

"Terrawatchers.)" 

ة على عليمية، فإن بعض المؤسسد  الثقدفية لديهد القدشربينمد يواجه العديد من الطالب حدلة من عدم اليقين بسبب تأجيل اوشراتهم الت

تقديم برامج تعليمية تمكن الطالب من متدبعة اشراستهم بأسدليب مختلفة. قد يكون من المفيد تطوير أسدليب مبتكرة جديدة يمكنهد 

جتمعي الدعم على مستوى ماالستجدبة للألزمة الحدلية بطرق ال تسعى إلى الحلول التي تدعم مؤسستكم الخدصة فقط، بل توفر 

أوسع. قد يكون من المفيد أيًضد االتصدل بدلجدمعد  لتبدال األفكدشر حول معرفة إمكدنية أن تسدعد المؤسسد  بعضهد البعض في 

 هذه األوقد  ومد يمكن للموقع األثري أن يفعله للطالب الذين يحدولون النمو في مجدل التراث.

 األمن الرقمي

كدن  .وأصبح العدلم يعتمد بشكل متزايد على اإلنترنت 19-كوفيد ص عدلقون ااخل مندزلهم بسبب جدئحةالمليدشرا  من األاخد

السبدق نحو عدلم متصل على قدم وسدق بدلفعل، وقد سلط تفشي المرض الضوء بشكل أكبر على إمكدند  اإلنترنت في معدلجة 

لتفشي فيروس كوشروند بشكل أسدسي الندس إلى الشعوشر براحة  المشدكل في القرن الحداي والعشرين. افعت اآلثدشر طويلة المدى

أكبر مع التكنولوجيد والمخدطر المرتبطة بهد. في الوقت الحدضر، يحتدج المواطن المعدصر إلى اكل من أاكدل محو األمية 

سيًد في سوف يلعب اوشًرا شرئيالرقمية ليتعلم كيفية الوصول إلى المعلومد  وجعل المواا والمعلومد  األثرية متدحة عبر اإلنترنت 

 .ذلك

نتيجة لالسراع في جعل العمدل يعملون عن بُعد أثندء اإلغالق وتقديم الخدمد  عبر اإلنترنت، من الممكن في بعض األحيدن أن 

رف طتضيع خصوصية البيدند  وأمدنهد. حيث أن اإلعدااا  غير المألوفة واإلجراءا  الجديدة، واالعتمدا المتزايد على تقنية ال

الثدلث، يعرض خصوصية البيدند  للخطر. من األهمية بمكدن أن تكون مؤسستكم على اشراية بدلمخدطر، سواء بدلنسبة لتبدال 

 البيدند  ااخل ابكة المؤسسة أو البيدند  التي تدخل الشبكة من الخدشرج.

ث من )الجزء الثدل اوا  الرقمية األسدسيةاألوبدلتدلي ، قوموا بدتخدذ االحتيدطد  الالزمة للتخفيف من هذه المخدطر. في فصل 

اإلشراداا ( ، قمند بجمع معلومد  موجزة عن وسدئل التواصل االجتمدعي، وخدمد  االتصدال  الرقمية ، وتبدال الملفد  

د إلى ( والحلول الالمركزية؛ كمد تطرقند أيضً VPNالرقمية، ومسدحد  العمل االفتراضية، والشبكد  الخدصة االفتراضية )

 مشكال  الخصوصية واألمدن.

 الحفظ

إن القواعد الصدشرمة الخدصة بضبط العديد من األنشطة كجزء من االستجدبة لفيروس كوشروند يعني أن المواقع األثرية قد تكون 

كهربدء( لأقل عرضة لتهديدا  التنمية )مثل أعمدل البندء وإنشدء الطرق ووضع البنية التحتية المرتبطة بهد مثل مد كدبال  الغدز وا

بدإلضدفة إلى اآلثدشر السلبية للسيدحة. على الرغم من ذلك فإن أعمدل الحفظ والترميم وإعداة التأهيل الهدمة المستمرة قد توقفت 
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أيًضد. ال يؤثر إغالق المواقع األثرية على حمدية الموقع فحسب، بل يوقف الدعم المدلي للموظفين الذين كدنوا يعتمدون على 

 .ن يؤاي ذلك بشكل كبير إلى إطدلة أمد عملية تعدفي المجتمعد  التي استنزفت بدلفعل نتيجة لسنوا  من الصراعالعمل. ويمكن أ

هندلك العديد من األنشطة  التي يمكن القيدم بهد عبر اإلنترنت إذا لم يكن متدحد للموظفين إمكدنية الوصول إلى المواقع األثرية، 

غالق التدم. في حدلة السمدح للموظفين بدلوصول إلى الموقع بموجب قواعد معينة، بداروا والتي تمت مندقشتهد أعاله في قسم اإل

بأعمدل اإلصالح والتدابير األخرى المتعلقة بأمن المبنى، فعداة مد توجد المواقع األثرية في الهواء الطلق واون حمدية من الطقس: 

نى التخفيف من التأثير السلبي للظروف الجوية والتآكل، مثل وضع حدولوا تغطية األسطح األثرية لحمديتهد، أو في الحد األا

كيفية حمدية المواقع األثرية والمحدفظة "،  WikiHow - لحفظا المصادر القمدش المشمع أو بندء وقدء )لمزيد من المعلومد ، شراجع

والترميم لجميع أنواع المواا وهيدكل البندء. قدمت منظمة التراث من أجل السالم بتجميع مواشرا مفيدة حول تدابير الحفظ  (. "عليهد

وغيرهد من المصداشر في القدئمة أانده.  مصداشر عن اآلثدشر والمواقع األثرية - لحفظا المصادر)انظر المزيد من المعلومد  في 

 .(إمكدنيد  التمويل - األمن المصادر للحصول على تمويل أعمدل الحفظ وإعداة التأهيل انظر أانده في

هم أن تتم مراقبة وتوثيق حدلة حفظ الموقع األثري بدنتظدم. ضعوا خطة مراقبة متسقة توفر لكم البيدند  ذا  الصلة، ممد من الم

يسمح لكم بدلتفدعل مع احتيدجد  الموقع التي تتم مالحظتهد. من المهم عمل قدئمة مرجعية لجميع اإلجراءا  المتعلقة بدلحفظ. 

الموظفين، وقسموا المهدم. في هذا الصدا، غدلبًد مد يتم التغدضي عن اوشر  اوقد ، واستشيروحدفظوا على السيطرة في جميع األ

ة. ، بمد في ذلك إجراءا  المراقبةفظدحمالمجتمعد . يمكن للمجتمعد  واألحيدء أن تلعب اوشًرا حيويًد في كل من تدابير الحفظ وال

تطوير مشدشركة ذا  مغزى أكبر للمجتمعد . على سبيل المثدل، هندك العديد من المصداشر التي يمكن أن تلهمك وتسدعدك على 

للحفظ منشوشرا  تستعرض المندهج المختلفة حول الحفظ والتخطيط المجتمعي،وتخطيط أصول المجتمع (Getty) معهد جيتي  لدى

 للحفظ(. (Gettyمعهد جيتي )-الحفظ  -)لمزيد من المعلومد  ، انظر أانده في المصداشر

 إعادة االفتتاح

 تدابير وقائية بسيطة عند إعادة الفتح

قد تتمتع المواقع األثرية بمزايد عند إعداة فتحهد، حيث أنه في كثير من األحيدن تتيح المسدحد  الخدشرجية للموظفين فرصة العمل 

دحة بشكل إااشرة السي في الهواء الطلق، وبدلتدلي الحفدظ على سالمتهم، بدإلضدفة إلى أن الزواشر سيكونون بأمدن نسبيد، إذا مد  تمت

مندسب. فضل الزواشر األنشطة الخدشرجية في البلدان التي خففت من إجراءا  اإلغالق. أعيد افتتدح العديد من المواقع األثرية في 

على أن تتم إااشرتهد بموجب إجراءا  صحية  2020، وافتتحت المملكة المتحدة مواقعهد في يونيو 2020اليوندن وإيطدليد في مديو 

ة يتم تعديلهد وفقًد للمتطلبد  الحدلية من أجل حمدية الموظفين والزواشر. فيمد يلي بعض النصدئح التي نفذتهد مواقع تراثية محدا

 :أخرى لضمدن حمدية المبدني والموظفين والزواشر والتي قد تسدعدك في إعداا سيندشريوهد  إعداة االفتتدح

  ويمكن أن تسدعد في إشرادا الزائرين عبر المنشأة أو الموقع يتم إعداا عالمد  أشرضية بسيطة على األشرض بسهولة

متر. هذا مهم بشكل خدص في طوابير االنتظدشر، أو في المندطق  1.5وتذكيرهم بدلحفدظ على مسدفة اجتمدعية ال تقل عن 

 .الضيقة. يتم تركيبهد بسهولة بمواا بسيطة مثل األارطة الالصقة
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 الوجه في جميع المندطق الداخلية، وجميع المندطق التي قد تكون مزاحمة،  يجب أن يُطلب من الزواشر اشرتداء أقنعة

خدصة في محال  الهدايد، أو عند التفدعل مع موظفي الموقع  -ويجب أن يُطلب منهم استخدام مطهر اليدين بشكل متكرشر

 .)في المدخل على سبيل المثدل(

 م استيعدبهم بأمدن مع الحفدظ على التبدعد االجتمدعي )قد يجب أن تأخذ المواقع في االعتبدشر عدا الزواشر الذين يمكنه

 يكون هذا أقل بكثير ممد كدن مسموًحد به من قبل(.

  يجب تنظيف المندطق التي يلمسهد العديد من الزواشر مثل المقدعد، والدشرابزين، والمقدهي، والمراحيض بدنتظدم بمنظف

 .مطهر

 ذشر فتحهد بأمدن والحفدظ عليهد نظيفةقد يكون من الضروشري إغالق بعض المندطق إذا تع. 

 يجب أن يُطلب من الزائرين عدم لمس األايدء الموجواة في محل الهدايد إال إذا كدنوا يعتزمون ارائهد. 

  يجب على الموظفين الذين يقدبلون الزائرين )عند مكتب الدخول أو المرادين أو طدقم المقهى( اشرتداء األقنعة وتذكير

 .مسدفة آمنة منهمالزواشر بدالحتفدظ ب

 "يمنح هذا العدملين في الموقع األثري الفرصة لتطوير محتوى موجه 5يوصى بدالنتقدل إلى مد يسمى "السيدحة البطيئة .

 بشكل اخصي أكثر لزواشرهم.

 مناطق الموظفين

تتبع المندطق المحصوشرة يجب أن 19-كوفيد يجب أن يتمتع الموظفون بصحة جيدة قبل العواة إلى العمل وأن يتم اختبدشرهم من أجل 

على الموظفين أيًضد التوجيهد  الصدشرمة الصداشرة عن السلطد  المحلية. من األفضل إغالق غرف االستراحة والبوفيهد  

وغيرهد من األمدكن التي قد يقضي الندس وقتًد فيهد لتجنب التواصل االجتمدعي بين الموظفين ضمن مجموعد . يمكن استخدام 

لتحل محل غرف االجتمدعد  الداخلية. قد تسدعد فترا  الراحة المتقطعة على جدول للموظفين في التخطيط  المسدحد  الخدشرجية

االستراتيجي لفترا  زمنية الستراحة مجموعة محدواة من األاخدص، من أجل تجنب التجمعد  الكبيرة. يعد تقديم معقمد  

 أمًرا ضروشريًد لمنع انتشدشر الفيروس.اليدين والصدبون لتنظيف األيدي واألاوا  حيثمد أمكن ذلك 

 كافيهات ومطاعم بالمواقع األثرية

المقدهي والمطدعم هي أمدكن معرضة لخطر اإلصدبة بدلعدوى حيث يقضي الزواشر فترة من الوقت في غرفة مغلقة ويجلسون 

 ءا  إعداة افتتدح هذه األمدكن عنعداة بدلقرب من بعضهم البعض في نقدط مختلفة وعداة مد يقوم الزواشر بلمسهد. قد تختلف إجرا

تلك الخدصة بإعداة إفتتدح المواقع األثرية بشكل عدم. وفيمد يلي بعض التوصيد  في حدلة سمدح الدولة بإعداة إفتتدح المطدعم 

 :والمقدهي

  متر على األقل بين الطدوال ؛ حتى لو تطلب ذلك تقليل عدا الطدوال  1.5التأكد من وجوا مسدفة. 

 المقدعد حول كل طدولة لضمدن أن المجموعد  األكبر ال تجلس معًد تقليل عدا. 

  تقديم جل مطهر لليدين للزواشر عند اخولهم المطعم أو المقهى وكذلك كمية كدفية من الصدبون في المراحيض لتنظيف

 .األيدي

 الغرفة )مثل مقدبض  لقدء الزائرين عند المدخل وإشراداهم إلى مقدعدهم، والتأكد من عدم لمسهم معظم المندطق في

 .األبواب والقوائم(
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  قم بتجليد القوائم بغالف من البالستيك بحيث يمكن تنظيفهد أو احرص على توفير العديد من النسخ بحيث يتلقى كل زائر

 .قدئمة جديدة. يجب مراعدة عدم إعداة استخدام القوائم لمدة يومين على األقل

  ألقنعة عند تفدعلهم مع العمالءالتأكد من اشرتداء موظفي المقهى والمطعم. 

  تشجيع الزائرين على عدم الدفع نقدًا. توثيق تفدصيل االتصدل بدلزواشر، بمد في ذلك تسجيل تدشريخ زيدشرتهم: سيسمح ذلك

بعد الزيدشرة. تنظيف الطدوال  والكراسي بعد مغداشرة كل 19-كوفيد بتتبع انتقدل الفيروس في حدلة اختبدشر الزائر إيجدبيًد لـ

 .وعة من الزواشرمجم

 قد يكون من الضروشري للمقهى أو المطعم تقديم الطعدم والشراب فقط اون السمدح للندس بدلجلوس في الداخل. 

يجب أن تظل المواقع التي تعتزم إعداة الفتح على اتصدل وثيق بدلسلطد  المحلية لضمدن اتبدع توجيهد  الدولة بصرامة عند 

زواشر. على أي حدل ونظًرا ألن قطدع اآلثدشر ال يتلقى في كثير من األحيدن اهتمدًمد سريعًد أو تصميم تدابير وقدئية للموظفين وال

مبداًرا، فدتصل بدلسلطد  المحلية بشكل استبدقي لمندقشة إمكدنية إعداة االفتتدح. اقتراح سيندشريوهد  مختلفة لتنفيذ تدابير السالمة 

ين والزواشر. يجب أن تظل صحة الندس وسالمة مواقع التراث األثري أولوية المنظمة التي يمكن بموجبهد العمل وحمدية الموظف

 بجميع التغييرا  التي تتعلق بهم.بشكل عدم في جميع عمليد  التخطيط مع إبقدء الزواشر والموظفين على اطالع 

 المصادر   

 اإلغالق الكامل   

 مؤسسةALIPH  .)مصداشر التعلم اإللكتروني من الويب للتعلم  )التحدلف الدولي لحمدية التراث في مندطق النزاع

 foundation.org/3/-https://elearning.aliph :اإللكتروني للتراث العدم

 معهد تشدشرترا لعلمدء اآلثدشر. نصدئح ومعلومد  حول فيروس كوشروند:  

https://www.archaeologists.net/practices/coronavirus 

 وكدلة التراث الثقدفي. مبدائ توجيهية لبندء البحوث األثرية:  

-for-https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/publications/2009/01/01/guidelines

 research-archeological-building 

 التراث من أجل السالم الشبكة العربية لصون التراث الثقدفي(ANSCH).  ةمواشرا المواقع األثرية والمعدلم األثري: 

 sites/-archaeological-https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments 

 مؤسسة التراث. ندوة عبر اإلنترنت حول اتصدال  األزمد  للقداة:  

-guidance-leaders-communication-crisis-https://www.heritage.org/event/webinar

 crises-other-and-19-covid-responding 

  19-كوفيد حول القضديد المتعلقة بـ إيكروم. سلسلة ندوا  عبر اإلنترنت : 

 https://www.youtube.com/user/ICCROM07 

 19-كوفيد تحدلف التراث مركز إشرادا: 

https://elearning.aliph-foundation.org/3/
https://www.archaeologists.net/practices/coronavirus
https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/publications/2009/01/01/guidelines-for-building-archeological-research
https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/publications/2009/01/01/guidelines-for-building-archeological-research
https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments-archaeological-sites/
https://www.heritage.org/event/webinar-crisis-communication-leaders-guidance-responding-covid-19-and-other-crises
https://www.heritage.org/event/webinar-crisis-communication-leaders-guidance-responding-covid-19-and-other-crises
https://www.youtube.com/user/ICCROM07
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 6tGao9SmwDAfSB9yOY5482Tvmgz9mi -https://docs.google.com/document/d/1p4w

 Zyfn8XnNQ/edit 

 واالستجدبة 19-اليونسكو متتبع تأثير كوفيد: 

tracker-response-and-impact-19-covid-org/news/culturehttps://en.unesco. 

 راث الرقميالت 

 المعهد األثري األمريكي 

o : مصداشر تعليم الوسدئط المتعداة 

https://www.archaeological.org/programs/educators/media   

o ال  افتراضية :   جوtravel/-travel.com/virtual-https://archaeology 

 موشرا الوظدئف األثرية البريطدنية. (BAJR) أالة BAJR التعليم اإللكتروني: 

http://www.bajr.org/BAJRread/BAJRGuides.asp 

 )جواز سفر مهدشرة علم اآلثدشر. إشراداا  تدشريبية لمهن المستقبل )التعلم: 

skills/-http://www.archaeologyskills.co.uk/project/core 

 اكدست لعلم اآلثدشرابكة بو: 

https://www.archaeologypodcastnetwork.com/ 

 جمعية تسويق الفنون (AMA). معمل التراث الرقمي: 

 lab/-heritage-k/digitala.co.u-m-https://www.a 

 الجمعية الخيرية الرقمية. التراث الرقمي: 

 digital-https://charitydigital.org.uk/heritage 

 التعلم االفتراضي 

o   : استخدم الكمبيوتر للقيدم بأي ايء تقريبًدhttps://www.digitallearn.org/ 

o  : أاوا  ومواشرا للمدشربhttps://training.digitallearn.org/ 

  .الرقمية لمنظمد  التراث المصداشرصندوق التراث: 

resources-digital-heritage-skills-ications/digitalhttps://www.heritagefund.org.uk/publ 

  تراست. مجموعة أاوا  استراتيجية التسويق الرقميميديد: 

toolkit/-gystrate-marketing-hub/digital-https://mediatrust.org/resource 

 التكنولوجيد غير الربحية من أجل الخير. مدونة لجمع التبرعد  ووسدئل التواصل االجتمدعي للمنظمد  غير الربحية: 

https://www.nptechforgood.com/ 

 صل االجتمدعيممتحن وسدئل االعالم االجتمدعية. اليل إلى غدبة وسدئل التوا: 

 https://www.socialmediaexaminer.com/ 

https://docs.google.com/document/d/1p4w-6tGao9SmwDAfSB9yOY5482Tvmgz9mi%20Zyfn8XnNQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1p4w-6tGao9SmwDAfSB9yOY5482Tvmgz9mi%20Zyfn8XnNQ/edit
https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker
https://www.archaeological.org/programs/educators/media
https://archaeology-travel.com/virtual-travel/
http://www.bajr.org/BAJRread/BAJRGuides.asp
http://www.archaeologyskills.co.uk/project/core-skills/
https://www.archaeologypodcastnetwork.com/
https://www.a-m-a.co.uk/digital-heritage-lab/
https://charitydigital.org.uk/heritage-digital
https://www.digitallearn.org/
https://training.digitallearn.org/
https://mediatrust.org/resource-hub/digital-marketing-strategy-toolkit/
https://www.nptechforgood.com/
https://www.socialmediaexaminer.com/
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  نظرة عدمة على التقنيد  والفلسفة واالعتبدشرا   -معهد علم اآلثدشر الرقمي. منشوشرا  عن مستقبل علم اآلثدشر الرقمي

 :األخالقية

https://static1.squarespace.com/static/54d141f5e4b032ab36c35a29/t/56c6234a2b8ddedda

 t+Summit+Report.pdf8543765/1455825741243/IDA+World+Governmen 

 الشبكات

 مجموعة الشبكة العربية لصون التراث الثقدفي(ANSCH)  على فيسبوك: 

110334927271070/-https://www.facebook.com/ANSCH 

 مجموعة اآلثدشر في العراق على فيسبوك: 

https://www.facebook.com/ArchaeologyInIraqOfficial/  

 :مجموعة اآلثدشر في ليبيد على فيسبوك 

 https://www.facebook.com/Archaeology.in.Libya.AiS/ 

 ثدشر في سوشريد على فيسبوك :مجموعة اآل 

 https://www.facebook.com/Archaeology.in.Syria/ 

 مجموعة اآلثدشر في اليمن على فيسبوك 

acebook.com/Archaeology.in.Yemen.AiS/https://www.f  

 :القداة الثقدفيون 

 leaders-https://www.weforum.org/communities/cultural 

 على  علوم حفظ التراث الثقدفي. مجموعة البحث والممدشرسةLinkedIn  

https://www.linkedin.com/groups/140198/ 

 مجموعة التراث من أجل الجميع علىFacebook  : 

/?ref=br_rshttps://www.facebook.com/groups/214091372432295 

 ICCROM Sharjah   centre.org/-https://athar 

 السالمة  

 معلومد  عن األقنعة محلية الصنع واألقنعة التي يمكن التخلص  19-كوفيد ابكة اآلغد خدن للتنمية. معلومد  حول

:disposable-and-homemade-information-19-https://www.akdn.org/publication/covid-منهد

 masks 

 معهد تشدشرترا لعلمدء اآلثدشر(CIfA) .   العمل الميداني(  19-كوفيد نصدئح إمكدنيد  العمل في موقع(

https://www.archaeologists.net/sites/default/files/Prospect%20Archaeologists%20COVI

D19%20Working%20Advice%20V1%2004MAY20.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/54d141f5e4b032ab36c35a29/t/56c6234a2b8ddedda8543765/1455825741243/IDA+World+Government+Summit+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54d141f5e4b032ab36c35a29/t/56c6234a2b8ddedda8543765/1455825741243/IDA+World+Government+Summit+Report.pdf
https://www.facebook.com/ANSCH-110334927271070/
https://www.facebook.com/ArchaeologyInIraqOfficial/
https://www.facebook.com/Archaeology.in.Libya.AiS/
https://www.facebook.com/Archaeology.in.Syria/
https://www.facebook.com/Archaeology.in.Yemen.AiS/
https://www.weforum.org/communities/cultural-leaders
https://www.linkedin.com/groups/140198/
https://www.facebook.com/groups/214091372432295/?ref=br_rs
https://athar-centre.org/
https://www.akdn.org/publication/covid-19-information-homemade-and-disposable-masks
https://www.akdn.org/publication/covid-19-information-homemade-and-disposable-masks
https://www.archaeologists.net/sites/default/files/Prospect%20Archaeologists%20COVID19%20Working%20Advice%20V1%2004MAY20.pdf
https://www.archaeologists.net/sites/default/files/Prospect%20Archaeologists%20COVID19%20Working%20Advice%20V1%2004MAY20.pdf
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 جلس قيداة البندء. حمدية القوى العدملة لديك أثندء إجراءا  موقع فيروس كوشروندم: 

-content/uploads/2020/05/Site-k/wphttps://www.constructionleadershipcouncil.co.u

4.pdf-Version-Procedures-Operating 

  الصحة والسالمة -( وعلم اآلثدشر 19-اتحدا مديري اآلثدشر وأصحدب العمل المحدواة )فيم(. فيروس كوشروند )كوفيد: 

archaeology/-and-19-covid-https://famearchaeology.co.uk/coronavirus 

 تدابير السالمة للمواقع األثرية اليوندنية بعد إعداة فتحهد: 

-safety-19-covid-post-sites-archaeological-greek-s://news.gtp.gr/2020/05/18/visitinghttp

rules/-measures 

 ( قيدسد  منخفضة التكلفة لفعدلية قندع الوجه في تصفية الرذاذ المنقذف أثندء 2020أغسطس  07التطوشرا  العلمية .)

 https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/08/07/sciadv.abd3083  :الكالم

 المركز المرجعي للدعم النفسي التدبع للصليب األحمر 

-with-cope-help-to-events/news/2020/steps-and-us/news-https://www.redcross.org/about

situation.html-coronavirus-evolving 

 إشراداا  -فيروس كوشروند  وزاشرة األعمدل والطدقة واالستراتيجية الصندعية في المملكة المتحدة. العمل بأمدن أثندء 

 :بشأن البندء وبيئد  العمل الخدشرجية

-onstruction19/c-covid-coronavirus-during-safely-https://www.gov.uk/guidance/working

work-outdoor-other-and 

 منظمة الصحة العدلمية 

o حول  COVID-19: 

19.html-covid-virus/about-topics/corona-http://www.emro.who.int/health 

o  تنبيه صحي على واتسآبwa.me/41225017023?text= 

o تدابير الحمدية: 

others.html-and-yourself-virus/protect-topics/corona-http://www.emro.who.int/health 

o 19  أسئلة وأجوبة حول-COVID: 

answers.html-and-virus/questions-topics/corona-althtp://www.emro.who.int/heht 

o :مواشرا حول الصحة النفسية 

-combat-to-world-the-https://www.who.int/campaigns/connecting

health-mental---coronavirus/healthyathome/healthyathome 

 األمن  

 التحدلف لمكدفحة الجريمة على اإلنترنت. مجموعة الفيسبوك: 

 https://www.facebook.com/CounteringCrime/ 

https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/Site-Operating-Procedures-Version-4.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/Site-Operating-Procedures-Version-4.pdf
https://famearchaeology.co.uk/coronavirus-covid-19-and-archaeology/
https://news.gtp.gr/2020/05/18/visiting-greek-archaeological-sites-post-covid-19-safety-measures-rules/
https://news.gtp.gr/2020/05/18/visiting-greek-archaeological-sites-post-covid-19-safety-measures-rules/
https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/08/07/sciadv.abd3083
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/steps-to-help-cope-with-evolving-coronavirus-situation.html
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/steps-to-help-cope-with-evolving-coronavirus-situation.html
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/construction-and-other-outdoor-work
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/construction-and-other-outdoor-work
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://wa.me/41225017023?text=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.facebook.com/CounteringCrime/
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  والمعدلم األثرية مصداشر المواقعANSCH : 

 sites/-archaeological-https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments 

  مجلس أبحدث مؤسسةASISتقرير .CRIPS:  أمن المواقع األثرية: 

-https://www.asisonline.org/globalassets/foundation/documents/crisp

report.pdf-clunia_crisp-reports/archaeological 

  لعلمدء اآلثدشرمعهد تشدشرترا(CIfA).  نصدئح ومعلومد  حول فيروس كوشروند: 

 https://www.archaeologists.net/practices/coronavirus 

 المبداشرة العدلمية لمكدفحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 https://globalinitiative.net/ 

 ( هوية القطعةobject ID:) 

 guidelines/objectid/-https://icom.museum/en/resources/standards 

 مؤسسة الميده الذكيةrt water)sma( : 

 http://www.smartwaterfoundation.org/ 

 TerraWatchersيوفر : TerraWatchers  مراقبة صوشر األقمدشر الصندعية على ابكة اإلنترنت ، من خالل

 /https://terrawatchers.org :التعهيد الجمدعي للمهدم الحرجة المتعلقة بدألحداث الجدشرية

 مشروع أثدشر 

o :موقع المشروع 

https://atharproject.org/  

o  2019تقرير: 

 http://atharproject.org/report2019/  

 لمحدفظة عليهد كيفية حمدية المواقع األثرية واWikiHow: 

Sites-Archaeological-Preserve-and-https://www.wikihow.com/Protect 

 إمكانيات التمويل 

 مؤسسة ALIPH التحدلف الدولي لحمدية التراث في مندطق النزاع(. تدعم( ALIPH  مجموعة متنوعة من المشدشريع

 .لحمدية التراث المعرض للخطر أو المعرض للخطر أو الذي عدنى من اإلهمدل الندجم عن الصراع

 foundation.org/-https://www.aliph 

 يهدف إلى المسدعدة في خلق فرص مستدامة للتنمية االقتصداية المجلس الثقدفي البريطدني. صندوق الحمدية الثقدفية. و

 .واالجتمدعية من خالل بندء القدشرا  لتعزيز التراث الثقدفي وحمديته وتعزيزه

fund-protection-development/cultural-g/arts/culturehttps://www.britishcouncil.or 

 مؤسسة جيراا هنكل. تمويل مبداشرة التراث. تدشرس مبداشرة تمويل Patrimonies  المشدشريع التي تركز على الحفدظ

على التراث الثقدفي التدشريخي أوالً وقبل كل ايء في مندطق األزمد  ، وفي بعض الحدال  ، ينبغي ألول مرة تمكين 

https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments-archaeological-sites/
https://www.asisonline.org/globalassets/foundation/documents/crisp-reports/archaeological-clunia_crisp-report.pdf
https://www.asisonline.org/globalassets/foundation/documents/crisp-reports/archaeological-clunia_crisp-report.pdf
https://www.archaeologists.net/practices/coronavirus
https://globalinitiative.net/
https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid/
http://www.smartwaterfoundation.org/
https://terrawatchers.org/
http://atharproject.org/report2019/
https://www.wikihow.com/Protect-and-Preserve-Archaeological-Sites
https://www.aliph-foundation.org/
https://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-protection-fund


 
25 

 
 

henkel-https://www.gerda- .البحث العلمي في مجدال  التدشريخ وعلم اآلثدشر وتدشريخ الفن

stiftung.de/en/patrimonies 

 تجدبتند ، فنحن نحمي التراثصندوق التراث العدلمي. صندوق التضدمن مع التراث العدلمي: نضع الندس أوالً في اس 

 .ونضمن بقدء األجيدل القدامة لحمدية التراث في المستقبل -الثقدفي اآلن 

fund/-solidarity-heritage-https://globalheritagefund.org/global 

 لحفظ مقتنيد  المتدحف المعهد الدولي (ICC).  صندوق الفرص. المسدعدة في إنشدء مجتمع حمدية مستدام وقداشر على

 .الصموا. تحتدج إلى االنضمدم إلى المحكمة الجندئية الدولية أوالً 

rg/about/awards/opportunitieshttps://www.iiconservation.o 

 صندوق األمير كالوس للثقدفة والتنمية. االستجدبة الثقدفية للطواشرئ (CER).  هل التراث الثقدفي مهدا في منطقتك؟ قد

 :(CER)  نتمكن من المسدعدة من خالل برندمج االستجدبة للطواشرئ الثقدفية

 now-heritage-https://princeclausfund.org/save 

   اليونسكو. صندوق التراث للطواشرئ. هذا الصندوق مخصص للدول األعضدء في اليونسكو ، وبدلتدلي المنظمد

ي التالحكومية ، لتمكين المنظمة من االستجدبة بسرعة وفعدلية لألزمد  الندتجة عن النزاعد  المسلحة والكواشرث 

 .تسببهد المخدطر الطبيعية والتي من صنع اإلنسدن في جميع أنحدء العدلم

-fostering-and-heritage-our-https://en.unesco.org/themes/protecting

vity/emergencyfund2creati 

 pdf-http://www.unesco.org/culture/en/hef/pdf/Iraq_2016.2018انظر أيًضد: 

  دعم األنشطة التي ماليين اوالشر أمريكي سنويًد ل 4صندوق التراث العدلمي. يوفر صندوق التراث العدلمي حوالي

 .تطلبهد الدول األطراف التي تحتدج إلى مسدعدة اولية. لذلك ، فهو مخصص للحكومد  ومواقع التراث العدلمي فقط

 https://whc.unesco.org/en/funding/ 

 دحةصندوق إغدثة اآلثدشر العدلمية. ال توجد معلومد  مت. -monuments-https://www.wmf.org/world

fund-relief 

 الحفظ 

  حفظ وإااشرة التراث األثريArchaeopress: 

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id={1

 3BEBBD037DEE}-A3FF-4642-ABB7-F475AC3 

 المعهد األثري األمريكي. مواشرا الحفدظ على الموقع: 

 preservation/resources/-https://www.archaeological.org/programs/public/site 

 معهد جيتي(Getty) للحفظ. الحفظ والتخطيط المجتمعي وشرسم خرائط أصول المجتمع: 

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/cs_tn_community.pd

f 

 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/patrimonies
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/patrimonies
https://globalheritagefund.org/global-heritage-solidarity-fund/
https://www.iiconservation.org/about/awards/opportunities
https://princeclausfund.org/save-heritage-now
https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/emergencyfund2
https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/emergencyfund2
http://www.unesco.org/culture/en/hef/pdf/Iraq_2016-2018.pdf
https://whc.unesco.org/en/funding/
https://www.wmf.org/world-monuments-relief-fund
https://www.wmf.org/world-monuments-relief-fund
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id=%7b1F475AC3-ABB7-4642-A3FF-3BEBBD037DEE%7d
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id=%7b1F475AC3-ABB7-4642-A3FF-3BEBBD037DEE%7d
https://www.archaeological.org/programs/public/site-preservation/resources/
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/cs_tn_community.pdf
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/cs_tn_community.pdf
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 التراث من أجل السالم. مصداشر حول المعدلم والمواقع األثرية: 

sites/-archaeological-https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments 

 إيكروم. اليل معملي للترميم المعمدشري: 

 ccrom.org/sites/default/files/ICCROM_11_LabManual_en.pdfhttps://www.i 

 National Park Service (NPS) علم اآلثدشر والمحدفظة على التدشريخ: 

 law/arch_stnds_0.htm-https://www.nps.gov/history/local 

 owWikiHكيفية حمدية المواقع األثرية والمحدفظة عليهد .: 

Sites-Archaeological-Preserve-and-https://www.wikihow.com/Protect 

 إعادة االفتتاح 

 الزائرين 

 المواقع والمعدلم األثرية أثندء جدئحة فيروس كوشروند سفر علم اآلثدشر. إشراداا  لزيدشرة: 

-during-museums-sites-visiting-for-tips/guidelines-travel.com/travel-https://archaeology

pandemic/-coronavirus-the 

 :إجراءا  السالمة للمواقع األثرية اليوندنية بعد إعداة فتحهد 

-safety-19-covid-post-sites-archaeological-greek-tinghttps://news.gtp.gr/2020/05/18/visi

rules/-measures 

 الحفريات األثرية وبيئة العمل

 معهد تشدشرترا لعلمدء اآلثدشر (CIfA). نصدئح عمل موقع  Prospect´s COVID-19: 

https://www.archaeologists.net/sites/default/files/Prospect%20Archaeologists%20COVI

D19%20Working%20Advice%20V1%2004MAY20.pdf 

 وندمجلس قيداة البندء. حمدية القوى العدملة لديك أثندء إجراءا  موقع فيروس كوشر: 

-content/uploads/2020/05/Site-https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp

4.pdf-Version-Procedures-Operating 

 الصحة والسالمة -( وعلم اآلثدشر 19-حدا مديري اآلثدشر وأصحدب العمل المحدواة )فيم(. فيروس كوشروند )كوفيد ات: 

archaeology/-and-19-covid-https://famearchaeology.co.uk/coronavirus 

  إشراداا -وزاشرة األعمدل والطدقة واالستراتيجية الصندعية في المملكة المتحدة. العمل بأمدن أثندء فيروس كوشروند  

  :بشأن البندء وبيئد  العمل الخدشرجية

-19/construction-covid-coronavirus-during-safely-https://www.gov.uk/guidance/working

work-outdoor-other-and 

 

https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments-archaeological-sites/
https://www.iccrom.org/sites/default/files/ICCROM_11_LabManual_en.pdf
https://www.nps.gov/history/local-law/arch_stnds_0.htm
https://www.wikihow.com/Protect-and-Preserve-Archaeological-Sites
https://archaeology-travel.com/travel-tips/guidelines-for-visiting-sites-museums-during-the-coronavirus-pandemic/
https://archaeology-travel.com/travel-tips/guidelines-for-visiting-sites-museums-during-the-coronavirus-pandemic/
https://news.gtp.gr/2020/05/18/visiting-greek-archaeological-sites-post-covid-19-safety-measures-rules/
https://news.gtp.gr/2020/05/18/visiting-greek-archaeological-sites-post-covid-19-safety-measures-rules/
https://www.archaeologists.net/sites/default/files/Prospect%20Archaeologists%20COVID19%20Working%20Advice%20V1%2004MAY20.pdf
https://www.archaeologists.net/sites/default/files/Prospect%20Archaeologists%20COVID19%20Working%20Advice%20V1%2004MAY20.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/Site-Operating-Procedures-Version-4.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/Site-Operating-Procedures-Version-4.pdf
https://famearchaeology.co.uk/coronavirus-covid-19-and-archaeology/
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/construction-and-other-outdoor-work
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/construction-and-other-outdoor-work
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للمواقع األثرية والمعدلم األثرية لموقع التراث من أجل السالم:  المصداشرلمزيد من المصداشر ، يرجى االطالع على قسم *    

sites/-archaeological-https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليونيسكو المركز العدلمي -نيسكو اليو. استجدبة لجدئحة كوشروند وزير تواصلو بهدف اعم القطدع الثقدفي 130أكثر من  2020أبريل  13أخبدشر في  1 

 https://whc.unesco.org/en/news/2106لحمدية التراث 

اليونيسكو المركز العدلمي لحمدية التراث -اليونيسكو . إغالق مواقع مراقبة التراث العدلمي  2020أغسطس   17أخبدشر  2 

https://whc.unesco.org/en/news/2103 

 جريدة الفن. فيسبوك وإنستغرام يحظران تداول القطع األثرية التدشريخية(. 2020يونيو  24)هدشريس ، جدشريث  3 

artefacts-historical-of-trading-bans-https://www.theartnewspaper.com/news/facebook 

 4 https://en.unesco.org/fighttrafficking/1970 

صيلة ، ممد يتيح للسدئح تجربة عميقة وأترة طويلة من الزمن بوتيرة بطيئةلف التجولتنطوي على وهي ، سيدحة البطيئة على مفهوم السرعةتعتمد ال 5 

 .إنهد سيدحة مستدامة تواجه السيدحة المفرطة في السنوا  المدضية. وثقدفية

                                                

https://www.heritageforpeace.org/resources/monuments-archaeological-sites/
https://whc.unesco.org/en/news/2106
https://whc.unesco.org/en/news/2103
https://www.theartnewspaper.com/news/facebook-bans-trading-of-historical-artefacts
https://en.unesco.org/fighttrafficking/1970

