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 مشروع استمارة اليونسكو النموذجية لقوائم الجرد الخاصة 
  بالتراث الثقافي المغمور بالمياه 

  البلد
 

  المنطقة، اإلقليم
  السلطة المختصة

 من قبل تم تسجيله
 (االسم، الوظيفة)

 
 

  التاريخ
الربيد 

/ اإللكرتوين
 رقم اهلاتف

 

درج أ(اسم الموقع 
أيضاً الكىن والتسميات 

 اليت يُعرف با)
   رقم تسجيل الموقع 

 الخصائص العامة للموقع
 حطام سفينة النوع

 حطام طائرة
 حطام وسيلة نقل من نوع آخر

 آثار فنية منعزلة
 موقع ينتمي إىل فرتة ما قبل التاريخ

 ينتمي إىل عصر ما قبل كولومبسموقع 
 أنقاض وخرائب

 بناء
 مغارة/ بئر طبيعية من احلجر الكلسي

 غري ذلك

 نعم / ال ؟ هل التشخيص مؤكد
  فرتة/عام اإلنشاء/البناء

  تاريخ االنغمار (الفرتة/العام) 
 حالة الصون

 ممتازة
 جيدة

 املوقع أو الرتاث املعين مصاب بأضرار
 الرتاث املعين مدمَّراملوقع أو 

 وصف حر للبقايا
 
 

 بيانات المكان
 إحداثيات جغرافية إحداثيات اإلسقاط املركاتوري املستعرض الشامل

  املعطيات  املعطيات
  العرض  س
  الطول  ع
  العمق  ص

  ؟ هل مت التحقق من هذه اإلحداثيات



UCH/13/4.MSP/220/10 – page 46 

 

 املساحة العظمى للموقع
 (حمددة بدقة/مقدرة باألمتار)

 

  االرتفاع  الطول  العرض

 (يرجى تسطري الكلمة)المنطقة البحرية  (يرجى تسطري الكلمة)المنطقة  الوصف
 أراض رطبة، مستنقع

 بركة ماء، نبع
 كهف مغمور، جتويف

 �ر
 حبرية/حبرية شاطئية/عني

 ساحل حميط
 ميناء
 خليج

 قريب من الساحل
 بعيد عن الساحل (يرجى حتديد املسافة التقريبية)

 يف أعايل البحر

 اليابسة
 مياه داخلية

 أحواض مائية داخلية
 خبيليةرألاملياه البحار اإلقليمية، وا

 منطقة متامخة
 منطقة اقتصادية خالصة

 الرصيف القاري
 املنطقة (أعايل البحار)

  املنطقة املتامخة لدولة أخرى [يرجى حتديدها]
 املنطقة االقتصادية اخلالصة لدولة أخرى [يرجى حتديدها]

 الرصيف القاري لدولة أخرى [يرجى حتديدها]
 العمق باألمتار خصائص املياه املياه

  العمق األقصى  هادئة
  العمق األدىن  متالطمة
  درجة وضوح الرؤية حتت املياه (باألمتار)  هائجة

  كلي  جزئي دائم دوري انغمار املوقع
 تكوين قاع البحر

  صخور  حصيات  حصاء  أعشاب حبرية
  مكونات أخرى  كتل  وحل  رمال

 توافر رؤية أجزاء من املوقع وضوح الرؤية
 عدم توافر رؤية أي جزء من املوقع
 موقع ميكن رؤيته على هيئة جبل

 حتديد مكان املوقع عن طريق الصدى

 طريقة الوصول
 إىل املوقع

 من الشاطئ
 سفينةاستقالل ب 

 رسم أويل للموقع إىل هذه االستمارة إذا رغبت يف ذلك) (أضف
 القطع األثرية

  القطع اليت مت العثور عليها
 يف املوقع معروضة حمفوظة موقعها احلايل

   
 الصون واحلفظ (مراجع التقارير وغريها)
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 الخلفية التاريخية واألصول الثقافية

 أفريقي األصل
 آسيوي
 أورويب
 عريب

 أمريكي
 أسرتايل

 أصل آخر (يرجى حتديده)

 تارخيية القيمة
 ثقافية
 فنية
 أثرية

  الوثائق التارخيية
  املراجع األخرى

 (أضف وصف حر للخلفية التارخيية إىل هذه االستمارة إذا رغبت يف ذلك)
 

 المخاطر
املضطلع با يف  املضرةاألنشطة 

 املوقع
 النهب

 استعادة الشحن
 النقل

 املتعمد التدمري
 التعريض للهواء
 أنشطة أخرى

األنشطة البشرية 
اليت تؤثر بطريقة 
 عرضية يف املوقع

 استخراج املعادن
 التلوث

 صيد األمساك بالشباك اجليبية
 صيد األمساك

 التجريف
 أعمال البناء
 تغري التيارات

 السدود بناء
 أنشطة أخرى

 التعرية العوامل الطبيعية املسببة للتلف
 التجوية
 األكسجنيتأثري 

 الزلزايلالنشاط 
 األمواج

 عوامل أخرى

 احلالة
 خطر دائم
 خطر داهم
 خطر متوقع

  األدلة على وجود املخاطر:
 االستكشاف واالكتشاف

 االكتشاف
 

  تاريخ االكتشاف
  املكتشف

 بيانات االتصال
 

 

 املرسل إليه املرسل التقارير
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 املكتشف
 السفينة، فرد حيمل جنسية بلد

 السلطة احمللية املسؤولة [قائمة منسدلة]
 عامل اآلثار املسؤول ومدير املوقع

 السلطة الوطنية املختصة

 السلطة الوطنية املختصة
 الوزارة [قائمة منسدلة]

 دولة أخرى [قائمة منسدلة]
الدول األطراف يف اتفاقية عام 

2001 
 جهات أخرى

(باملواقع إخطار اليونسكو 
املوجودة خارج املياه اإلقليمية 

ينطبق اإلخطار  وإذا كان 
 )عليها

 املرسل إليه املرسل
 السلطة الوطنية املختصة

 جهات أخرى
 اليونسكو

 السلطة الدولية لقاع البحار

 املتابعة تاريخيف ، مقدمة من إعالنات إبداء االهتمام
1-   
2-   

 
 با يف املوقع األنشطة املضطلع

 نوع النشاط
(حبوث أولية، وحبوث، 
وتوثيق، واستعادة القطع 
األثرية، والتنقيب وغريها 

 من األنشطة)

 جهة االتصال الشخص/اهليئة املسؤولة النتائج تاريخ البدء

1-      
 تُضاف الحقاً      -2

 التقارير؛ والصور؛ والرتاخيص الرفع على اإلنرتنت
 القيام بها وطلبات الترخيص األنشطة المعتزم

نوع النشاط املعتزم 
 القيام به

 جهة االتصال الشخص/اهليئة املسؤولة النشاط املخطط القيام به تاريخ البدء

1-      
 الحقاً تُضاف      -2

 م إليها التقاريراجلهات اليت تقدَ  اجلهات اليت تعد التقارير اسم وصفة قائد الفريق حالة الرتخيص
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 السلطة احمللية املسؤولة  
 عامل اآلثار
 مدير املوقع

الشخص أو اهليئة امللتمسة 
 الرتخيص

 السلطة الوطنية املختصة
 الوزارة املسؤولة

 دولة أخرى
 2001مجيع الدول األطراف يف اتفاقية عام 

 السلطة الدولية لقاع البحار
 اليونسكو

(باملواقع املوجودة خارج املياه إخطار اليونسكو 
 )عليهاينطبق اإلخطار  اإلقليمية وإذا كان 

 املرسل إليه املرسل
 السلطة الوطنية املختصة

 جهات أخرى
 اليونسكو

 السلطة الدولية لقاع البحار

 
 عمليات الحصر والتسميات

  ؟هل املوقع مدرج يف قائمة حصر وطنية
  ؟هل حيمل املوقع تسمية حمددة

  ؟هل يشكل املوقع جزءاً من منطقة حممية

 المطبوعات والتقارير المتصلة بهذه المسألة

 المؤلف
السنة، 
 المكان

 النسخة، الصفحات الرابط العنوان

     
     
 تُضاف الحقاً     


