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المقدمة
غالًبا ما يتم �ال�ضتخفاف بغنى �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه. ويف �لقرن �ملا�ضي، �أنتجت 

�ملو�قع �الأثرية �الأر�ضية وفرًة من �ملعلومات حول تطور �حل�ضار�ت، يف حني �أن �ملحيطات، �لتي 
تغطي �جلزء �الأكرب من كوكبنا، ال تز�ل حتتفظ بالكثري من �أ�ضر�رها. ولكن، ما �كت�ضفناه حتى 

�ليوم ُيظهر �أن �الآثار �ملغمورة باملياه توّفر دلياًل فريًد� من نوعه ال�ضتك�ضاف روحّية �أجد�دنا. 
باالإ�ضافة �إلى ذلك، يتم �حلفاظ على �لعديد من حطام �ل�ضفن و�آثار �ملدن �ملدّمرة �ملفقودة �لتي 

�ختطفتها �الأمو�ج بطريقة �أف�ضل بكثري من �حلفاظ على مو�قع ُم�ضابهة على �الأر�ض.

لكن، يتز�يد نهب �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه وتدمري �ضياقه ب�ضكل �ضريع، مّما ُيهّدد بحرمان 
�لب�ضرية من هذ� �لرت�ث. لقد قامت �الأمو�ج بحماية حطام �ل�ضفن و�آثار �لدمار لعّدة قرون 

م تكنولوجيا �لغو�ض جعلتها يف متناول �لب�ضرّية، وبالتايل �أكرث عر�ضًة لالإ�ضاءة  خلت، ولكن تقدُّ
و�لنهب. مل يعد يقت�ضر �ضلب �لرت�ث �الأثري وت�ضّتته على �ملو�قع �الأر�ضّية، ويجري �ضيد �لكنوز 

�ليوم حتت �ملاء. يف حني عّززت دول عديدة �حلفاظ على تر�ثها �الأر�ضي، ال يز�ل معظم تر�ثها 
�لثقايف �ملغمور باملياه من دون حماية. كما ي�ضّكل �ل�ضيد ب�ضباك �جلر و��ضتخر�ج �ملعادن و�أعمال 

�لبناء تهديًد� للمو�قع �ملغمورة باملياه.

متّكن �تفاقية �ليون�ضكو ب�ضاأن حماية �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه، �لتي �عتمدها �ملوؤمتر �لعام 
لليون�ضكو يف �لعام 2001، �لدول من حماية تر�ثها �ملغمور باملياه وتعزيز �أبحاثها ب�ضكل �أف�ضل.

مت �إعد�د هذ� �لكتّيب ل�ضرح هذه �التفاقية وت�ضجيع �لدول على �الن�ضمام �إلى �ضفوف �لدول 
ا �أّنها �ضتعمل على زيادة �لوعي حول وجود ثروة تر�ثية  �الأطر�ف فيها. ولكن، تاأمل �ليون�ضكو �أي�ضً

� وحول �حلاجة �مللّحة حلمايتها. مغمورة باملياه هامة جدًّ

ُيق�َصد	بعبارة	“الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه” جميع	اآثار	الوجود	االإن�صاين	التي	تت�صم	
بطابع	ثقايف	اأو	تاريخي	اأو	اأثري	والتي	ّظلت	مغمورة	باملياه	جزئًيا	اأو	كلًيا،	ب�صورة	دورية	اأو	
متوا�صلة،	ملدة	100	عام	على	االأقل...

اتفاقية	العام	2001،	املادة	1،	الفقرة	1	)اأ(
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كيف يمكن مناداة هذا الكوكب باألرض فيما تشكل 

المياه غالبية مساحته؟

ثروة المواقع األثرية المغمورة 
بالمياه

ابتلعت	االأمواج	املئات	من	املدن	وامل�صاكن	واملوانئ	واختفت	ماليني	ال�صفن	يف	البحر.	وتقع	بقايا	
ال�صفن	واملباين	يف	قاع	البحر،	حيث	حتميها	االأمواج،	يف	حني	اأن	هدوء	�صطح	املُحيطات	ال	ُيظهر	
اأي	اأثٍر	لها.	وهي	توّفر	دلياًل	على	فرتات	واأوجه	خمتلفة	من	تاريخنا	-	�صواء	على	�صعيد	تطور	
احل�صارات	القدمية	اأو	ق�صوة	جتارة	الرقيق	اأو	وح�صية	احلروب	اأو	تاأثري	الكوارث	الطبيعية	اأو	

التبادل	ال�صلمي	واحلوار	بني	الثقافات	يف	املناطق	النائية.

حطام السفن
ُت�صري	التقديرات	اإىل	اأن	اأكرث	من	3	ماليني	حطام	�صفن	قدمية	تنت�صر	عرب	قاع	املحيطات	يف	

اأنحاء	االأر�ض	جميعها.	قد	تدّمر	العديد	من	ال�صفن	ال�صهرية،	فكانت	م�صدر	اإلهام	لكتب	واأفالم،	
مبا	يف	ذلك	االأ�صطول	احلربي	لفيليب	الثاين	ملك	اإ�صبانيا	والتيتانيك	وحواىل	4000	�صفينة	
من	اأ�صطول	غزو	قوبالي	خان	Kublai Khan	للمغول	وت�صع	�صفن	لكري�صتوفر	كولومبو�ض	
	 Columbus	Christopher	وال�صفن	ال�صراعية	االإ�صبانية	امل�صافرة	بحًرا	بني	االأمريكَتنينْ

واإ�صبانيا.	قد	توّفر	بقايا	هذه	ال�صفن	معلومات	تاريخية	قّيمة	حول	التجارة	واحلوار	الثقايف،	
ف�صاًل	عن	ملحة	كاملة	عن	احلياة	على	متنها	عند	وقوع	حادثة	التحّطم.	

الكهوف واآلبار المغمورة بالمياه
ي�صمل	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	قطًعا	واآثاًرا	للحياة	الب�صرية	القدمية	املُحافظ	عليها	يف	

الكهوف	واالآبار	والتي	كانت	دائًما	مغمورة	باملياه	اأو	اأغرقها	ارتفاع	م�صتوى	�صطح	البحر.	يحتفل	
كهف	كو�صكيه	Cosquer Cave	الفرن�صي	بلوحات	تعود	اإىل	ما	قبل	التاريخ،	اكُت�ِصَفت	على	الرغم	
من	تواجد	مدخلها	على	عمق	37	مرًتا	حتت	�صطح	املياه.	وباملثل،	اأ�صبحت	ال�صينوتات	املك�صيكية	
�صهريًة	الأّنها	ح�صنت	االإن�صان	ما	قبل	التاريخ	يف	زمن	انخفا�ض	املياه	واأ�صبحت	يف	وقٍت	الحق،	

بعد	الفي�صانات،	مهّمًة	اإذ	�صّكلت	مواقَع	لل�صكان	االأ�صلّيني	املحلّيني،	ال	�صّيما	املايا.	وميلك	العديد	
منهم	قطًعا	ثقافية	�صاملة.

االإ�صكندرية،	م�صر. مدينة	 القدمية	من	 الفرعونية	 احل�صارة	 اأنقا�ض	 خليل.	 © عماد	

4



تراث معّرض للخطر
اليوم،	اأ�صبح	من	املمكن	الو�صول	اإىل	اأنقا�ض	حطام	ال�صفن	املغمورة	باملياه	ب�صكل	متزايد.	

ومل	تعد	هذه	املواقع	بعيدًة	عن	متناول	م�صتك�صفي	الكنوز،	يف	حني	ال	تزال	املعدات	
املهنية	والتدريبات	عالية	امل�صتوى	ُتعَترَب	الزمة	للتنقيب.	باالإ�صافة	اإىل	التهديدات	غري	

امل�صروعة،	تتعر�ض	املواقع	االأثرية	املغمورة	باملياه	لعوامل	�صغط	م�صروعة	نا�صئة	عن	
م�صاريع	البناء	والتنمية،	ف�صاًل	عن	العوامل	الطبيعية.

زيادة إمكانية الوصول إلى المواقع المغمورة
• 		Jacques-Yves	Cousteau	كو�صتو	اإيف	جاك	اخرتاع	بف�صل	1943،	-	1942	العام	يف

واإميل	غانيان	Emile Gagnan	جلهاز	التنف�ض	حتت	املاء،	بات	من	املمكن	الو�صول	
اإىل	اأعمق	قعر	البحر،	ونتيجًة	لذلك	اأ�صبح	حطام	ال�صفن	يف	متناول	النا�ض	

ال�صتك�صافه	ب�صكل	اأكرب.	ومنذ	بداية	القرن	احلادي	والع�صرين،	كان	غطا�صو	الدائرة	
املفتوحة	قادرين	على	الغط�ض	لعمق	ي�صل	اإىل	100	م،	ويف	الدائرة	املغلقة	مع	اأجهزة	

التنف�ض	لعمق	300	م.
• ل	من	بعد	)ROV(	اإىل		 تتوفر	اليوم	مركبات	غوا�صة	م�صتقلة)AUV(	ومركبات	ت�صغَّ

	كبري	وباأ�صعار	معقولة	الأغرا�ض	جتارية	وع�صكرية	والإجراء	االأبحاث	وممار�صة	 حدٍّ
ا،	وبالتايل	متّكن	من	الو�صول	غري	املقّيد	اإىل	اأعماٍق	مل	يكن	باالإمكان	 الهوايات	اأي�صً

ت�صّورها	من	قبل.
• 		James	كامريون	جيم�ض	االأمريكي	ال�صينمائي	املنتج	غط�ض	2012،	العام	يف

Cameron	اإىل	اأعماق	11	كم	يف	خندق	ماريانا	Mariana.	كما	ُيعَرف	باإنتاج	فيلم	عن	

التيتانيك	Titanic،	حيث	ا�صُتخدمت	الغوا�صتان	الرو�صيتان	مري	1	Mir I	ومري	2	
Mir II	اللتقاط	�صور	احلطام.

خطر غياب المحافظة على التراث
يواجه	اجل�صم	املغمور	باملياه	املاحلة	لفرتة	طويلة	خطر	التلف	ال�صريع	عند	ات�صاله	بالهواء.	

فيجب	اأن	يخ�صع	الإزالة	امللوحة	وعالج	احلفظ	ليتم	احلفاظ	عليه.	ويف	العام	1840،	على	
ا	من	حطام	ال�صفينة	ال�صهرية	ماري	روز	 �صبيل	املثال،	عندما	مت	انت�صال	القطع	االأثرية	�صرًّ

Mary Rose،	ُوجد	اأن	وزن	كرات	احلديد	تقّل�ض	من	32	رطاًل	يف	البداية	اإىل	19	رطاًل	نتيجة	

لالأك�صدة.	باالإ�صافة	اإىل	ذلك،	قد	تبّلر	امللح	من	مياه	البحر	جّراء	التجفيف،	م�صبًبا	تاآكل	
ا	على	الفخار	واخل�صب.	لذلك،	ميكن	للتنقيب	من	 املعادن.	يوؤّثر	هذا	النوع	من	االأحداث	اأي�صً

د. دون	احلفظ	ال�صليم	اأن	يتحّول	ب�صهولة	اإىل	تخريب	غري	متعمَّ

النهــــب
ُيعترب	ال�صلب	غري	امل�صروع	م�صاألًة	خطريًة	ملواقع	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه.	يف	اأوائل	العام	

1974،	اأظهرت	الدرا�صات	اأن	حطام	ال�صفن	املعروفة	كافًة	ُقبالة	ال�صواحل	الرتكية	تعّر�صت	
للنهب.	ويف	الت�صعينيات،	قّدر	علماء	االآثار	االإ�صرائيلّيون	انت�صال	ما	ُيقارب	الـ60	يف	املئة	من	
املمتلكات	الثقافية	املغمورة	يف	االأ�صل	باملياه	االإ�صرائيلية	وتوزيعها	من	دون	اأي	اأثر	لها	يف	

املجموعات	العامة.	وباملثل،	يقّدر	العلماء	الفرن�صيون	اأن	من	بني	حطام	ال�صفن	القدمية	املعروفة	
كّلها	الواقعة	ُقبالة	�صواحل	فرن�صا،	بقي	5	يف	املئة	فقط	مل	يتّم	امل�ّض	بها.	وبالتايل،	يفرت�ض	

النهب	تدمرًيا	ال	ميكن	ت�صّوره	لهذا	االإرث	املهم	من	ثقافتنا.

االستغالل التجاري
ُيعترَب	اال�صتغالل	التجاري	القانوين	لالأج�صام	الثقافية	املغمورة	باملياه	مقبواًل	يف	عّدة	مناطق	

من	العامل.	ت�صمل	االأ�صباب	مفهوم	حطام	ال�صفن	ككنوٍز	مفقودٍة	و�صغط	�صوق	الفنون.	قد	ترغب	
ا	باحل�صول	على	القطع	االأثرية	من	مواقَع	ال	ميكن	الو�صول	اإليها	من	 ال�صلطات	الوطنية	اأي�صً
خالل	اتفاقات	تقا�صم	االأموال	التي	ت�صمح	ببيع	القطع	االأثرية	املتكّررة.	اأظهر	الفرز	ال�صريع	

عّما	ال	يقل	عن	حطام	345	�صفينة	قدمية	كربى	مت	ا�صتغاللها	جتارًيا	يف	اأنحاء	العامل	كافًة	على	
مدى	ال�صنوات	املا�صية	مع	�صحنات	ت�صل	اإىل	700	األف	قطعة.
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يقّلل	اال�صتغالل	التجاري	من	احرتام	الرتاث	ويدّمر	املعلومات	العلمّية	على	نطاق	وا�صع	
بتدمريه	املوقع	االأثري	الذي	ال	مُيكن	اإعادة	بنائه.	يجب	اأن	حتت�صب	ال�صركات	التي	تبغي	الربح	

مردودية	تكلفة	اليد	العاملة	واملعّدات	على	املدى	الق�صري.	ومبا	اأن	امل�صروع	يجب	اأن	يكون	مربًحا،	
يجب	الرتكيز	ب�صكل	اأ�صا�صي	على	ال�صحنات	القابلة	للبيع.	وُتهّدد	االأبحاَث	العملّية	املعاملة	غري	

املبالية	للمواد	غري	القابلة	للبيع	وت�صّتت	املجموعات.	فتّم	تدمري	املركب	ال�صراعي	العربي	الوحيد	
من	القرن	التا�صع	حتى	االآن	بالكامل	تقريًبا	يف	خالل	عملّية	االإنقاذ	ومّت	ا�صرتداد	قطع	احلمولة	
فح�صب	وبيعها.	وبالتايل،	ُفِقَد	جزٌء	كبرٌي	من	املعلومات	واملواد	العلمّية	النادرة	كثرًيا	اإىل	االأبد.

األنشطة الصناعية
يتم	ا�صتغالل	البيئة	البحرية	العاملية	وقاع	البحار	وخطوط	ال�صاحل	ب�صكل	متزايد،	وبالتايل	
تهّدد	االأن�صطة	امل�صروعة	ب�صكٍل	تام	وذات	االأهمية	االقت�صادية،	على	غرار	م�صاريع	تنمية	قاع	

البحار	والطاقة	واإن�صاءات	الواجهة	البحرية	وال�صيد	العادي	وبوا�صطة	�صباك	البحر	والتنقيب	
عن	الغاز	والنفط	وا�صتخراج	الركام	البحري	وال�صياحة،	املواقع	االأثرية	املغمورة	باملياه.	وت�صّكل	

هذه	االأن�صطة،	املرتوكة	من	دون	اإدارة،	تهديًدا	للمواقع	املغمورة	باملياه.	فتحتاج	اإىل	االإدارة	واحلّد	
من	تاأثريها.	قد	متّثل	هذه	امل�صاريع،	اإذا	مّتت	اإدارتها	بطريقة	تعاونّية،	فر�صًة	ثمينًة	للبحث	يف	

ه	بالتطوّر. علم	االآثار	املوجَّ

حماية قانونية غير كافية

يف	دول	عديدة،	يف	غياب	احلماية	القانونية،	ي�صتغّل	م�صتك�صفو	الكنوز	قطًعا	من	مواقع	مغمورة	
	1993	و1995،	�صمحت	 باملياه	وي�صتولون	عليها.	يتجّلى	ذلك	يف	مثل	الربتغال.	بني	العاَمنينْ
الت�صريعات	الربتغالية	ببيع	القطع	االأثرية	الناجتة	من	التنقيب	عن	االآثار	املغمورة	باملياه.	

واأطلقت	ما	ال	يقل	عن	�صت	�صركات	عاملية	الإنقاذ	الكنوز	عملّياتها	يف	الربتغال	ال�صتغالل	الرتاث	
الثقايف	الغني	املغمور	باملياه	على	طول	�صواحلها.	ومّت	جتميد	الت�صريعات	الربتغالية	ذات	ال�صلة	
يف	العام	1995	واألغيت	يف	العام	1997،	ما	اأحدث	نه�صة	علمية	على	�صعيد	االآثار	العلمّية	املغمورة	

باملياه.	ويف	العام	2006،	�صادقت	الربتغال	على	اتفاقية	العام	2001	لليون�صكو	لتعزيز	حماية	تراثها	
الثقايف	املغمور	باملياه	والتعاون	الفّعال	مع	الدول	االأخرى	يف	املنطقة.

نقص االعتراف

ال	يزال	االعرتاف	بقيمة	الرتاث	للمواقع	االأثرية	املغمورة	باملياه	غائًبا.	ينت�صر	�صوء	فهم	
كنوز	القرا�صنة	على	نطاق	وا�صع	ويوؤّدي	اإىل	جتاهل	امل�صالح	العلمية	والعامة	واالقت�صادية	
	، نينْ الطويلة	االأجل	للحفاظ	على	هذا	الرتاث.	لذلك،	ُيعَترَب	تثقيف	اجلمهور	وتوعيته	مهمَّ

ف�صاًل	عن	اإ�صراك	اجلمهور	يف	البحث	والتمتع	به.
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دراسة حاالت إفرادية
التيتانيك Titanic، نيوفاوندالند Newfoundland، كندا

غرقت �لتيتانيك، وهي �ضفينة فخمة �أ�ضطورية، يف �لعام 1912، بعد �رتطامها بجبل جليدي ومت �لبحث عنها 
بال جدوى على مدى �ضنو�ت عديدة. ومل ُيعَرف موقع �لتيتانيك حتى �لعام 1985. على �لرغم من �الإقر�ر 

�لدويل بعدم مل�ض �حلطام و�حرت�مه كمقربة جماعية وموقع �أثري، بد�أت يف �لعام 1987 �أول بعثة الإز�لة �لقطع 
�الأثرية من �ملوقع. بعد ذلك، ��ضرتجعت �ضركة خا�ضة 1800 قطعة �أثرية �إ�ضافية من �حلطام. ولكن، يف ظّل 

جهد تعاوين، �أّمنت �ل�ضلطات �لوطنية �ملختلفة حماية قانونية للقطع. منذ �الحتفاء بالذكرى �ملئوّية، حتمي 
�تفاقية �لعام 2001 لليون�ضكو �ضفينة �لتيتانيك �لتي تقع يف �ملياه �لدولية.

بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي Nord Stream، بحر البلطيق
لدى تركيب خط �أنابيب غاز عرب بحر �لبلطيق بني رو�ضيا و�الحتاد �الأوروبي، مت �لعثور على عدد كبري من 

حطام �ل�ضفن �لتي يعود تاريخها �إلى �لع�ضور �لو�ضطى. حتى �أّنه مّت حتديد موقع حاجز �ضفينة عند م�ضب خليج 
غر�يف�ضفالد Greifswald يف �أملانيا �لذي �أغرقت الأجله �لبحرية �ل�ضويدية يف وقت �حلرب �ل�ضمالية �لعظمى 
)1712( 20 �ضفينة لل�ضيطرة على �ملنطقة. �ضمح �لتعاون �ملثايل للموؤ�ض�ضة �ملعنية بتحديد موقع �حلطام، جمّنًبا 

تلفه ب�ضبب خط �الأنابيب. ومّت تغيري مكان حطام و�حد قدمي ملرور خط �الأنابيب عرب حاجز �ل�ضفينة.

حطام تيك سينغ Tek Sing، بحر الصين الجنوبي
يف �لعام 1999، مت �نت�ضال كميات هائلة من �خلزف من �ضفينة تيك �ضينغ Tek Sing �لتي ُتَعّد �إحدى �أو�خر 

�ل�ضفن �ل�ضر�عية �ل�ضينية. ويبلغ طول هذه �ل�ضفينة 60 مرًت� وعر�ضها ع�ضرة �أمتار. وقد عرثت عليها �ضركة 
خا�ضة يف بحر �ل�ضني �جلنوبي. ومت �نت�ضال �أكرث من 300000 قطعة من �خلزف وبيعها يف �ملز�د �لعلني يف مدينة 

ر بقيمة. ومل يعباأ �ملنت�ضلون كثرًي�  �ضتوتغارت، �أملانيا. وقد مت تدمري حطام �ل�ضفينة وت�ضتيت حمولتها �لتي ال ُتقدَّ
بحقيقة �أن بقايا �حلطام متّثل دلياًل على �إحدى �أكرب �لكو�رث يف تاريخ �ملالحة �لبحرية. فقد �أخذت �ل�ضفينة 
.Titanic لغارقة معها �إلى قاع �لبحر 1500 �ضخ�ض تقريًبا – وهو عدد يفوق عدد �ضحايا �ضفينة �لتايتانيك�

حطام نانهاي رقم Nanhai I 1 – جزيرة هايلينغ Hailing Island، الصين
 Zhu بني �لعاَمنينْ 1127 و1279 م يف م�ضّب نهر بريل )زهو جيانغ Nanhai I 1 غرقت �ضفينة نانهاي رقم

Jiang(، وهي نقطة �لبد�ية لطريق �حلرير �لبحري Marine Silk Road يف �ل�ضني �لذي كان يربط 
يف ما م�ضى �ل�ضني بال�ضرق �الأو�ضط و�أوروبا. ُيفرت�ض �أن �حلطام كان يحتوي على 60000 �إلى 80000 قطعة 
من �لب�ضائع �لثمينة و�ل�ضري�ميك ب�ضكل خا�ض. مت �كت�ضاف �حلطام يف �لعام 1987، وجرى رفعه بالكامل مع 
�لرو��ضب �ملحيطة به ونقله �إلى متحف طريق �حلرير �لبحري Marine Silk Route Museum �لذي 

ُبني لهذ� �لغر�ض يف جزيرة هايلينغ Hailing Island، وهو يف حو�ض كبري يف �لظروف �لبيئية نف�ضها، 
وقد بد�أ علماء �الآثار بالتنقيب عن �ل�ضفينة �ضامحني للزو�ر مبر�قبة �لعملية. ومن �ملتوقع �أن ت�ضفر �لبقايا عن 

معلومات هامة حول بناء �ل�ضفن �ل�ضينية �لقدمية وتكنولوجيا �ملالحة وقتذ�ك.

حطام سيريبون Cirebon - بحر الصين الجنوبي، إندونيسيا
مت �كت�ضاف حطام يعود تاريخه �إلى �لقرن �لعا�ضر �ضمال �ضرييبون يف جزيرة جاوة. كانت �ل�ضفينة حتمل �ضحنة 

ذ�ت �أهمية تاريخية وعلمية كبرية تتاألف من �لقطع �الأثرية �لدينية و�ل�ضري�ميك و�لالزورد وعمالت ذهبية 
و�أغر��ض �ضخ�ضية. رفعت �ضركة جتارية حو�يل 250000 قطعة �أثرية ولكن �ضرعان ما تدهورت حالتها الأنه مل يتم 

�حلفاظ عليها كما يجب.

سفينة HMS Pandora، كوينزالند، استراليا 
 Bounty لفرقاطة �لربيطانية �لتي �أُر�ضلت للبحث عن متمردي �ضفينة باونتي� ،Pandora �ُتعترب �ضفينة باندور

�ل�ضهرية يف �لعام 1790، �إحدى �أهم �ل�ضفن �لغارقة يف �لن�ضف �جلنوبي للكرة �الأر�ضية. غرقت باندور� قبالة 
�ل�ضو�حل �ال�ضرت�لية يف �لعام 1791 �ضرعان ما غّطتها طبقة �لرمل طو�ل �ضنو�ت، محافظة عليها �ضليمة. بد�أت 

يف �لعام 1983 �أول عملية تنقيب من �أ�ضل ت�ضع عمليات �أخرى، وك�ضفت عن معلومات فريدة عن �لثقافة �الأوروبية 
وعن �حلياة يف �لبحار يف �أو�خر �لقرن �لثامن ع�ضر. وعمل علماء �الآثار �لبحرية يف �ملوقع يف م�ضفوفة من �ل�ضباك 

�ملن�ضوبة فوق �لرمل على عمق يرت�وح بني 30 و34 مرًت�، وتركزت عملية �لتنقيب على �الأق�ضام �لتي كان �ل�ضباط 
و�أفر�د �لطاقم يعي�ضون ويعملون فيها. متّكن �لعلماء من معرفة �ملزيد عن �حلياة �ليومية و�لعاد�ت �الجتماعية على 

.Bounty منت �ل�ضفينة، و�أ�ضهمت عمليات �لتنقيب �إ�ضهاًما كبرًي� يف فهم �لتمّرد �لذي حدث على منت �ضفينة باونتي

نويسترا سينيورا دي الس مرسيدس Nuestra Señora de las Mercedes، إسبانيا
 ،Nuestra Señora de las Mercedes يف �لعام 1804، غرقت �ضفينة نوي�ضرت� �ضينيور� دي ال�ض مر�ضيد�ض

وهي فرقاطة �إ�ضبانية، قبالة �ضو�حل �ضبه �جلزيرة �الأيبريية ب�ضبب و�بل �لقذ�ئف �الجنليزّية، مّما دفع باإ�ضبانيا 
الإعالن �حلرب على �إجنلرت� و�لدخول يف حروب نابليون. يف �أيار/مايو 2007، ��ضرتجعت �ضركة من �أمريكا 
�ل�ضمالية 17 طًنا من �لعمالت �لذهبية و�لف�ضية، باالإ�ضافة �إلى قطع قيمة �أخرى من �حلطام �ملهم، و��ضفة 

�إّياه بـ"�الإوّزة �ل�ضود�ء" يف محاولة الإخفاء هوية �ل�ضفينة. رفعت �إ�ضبانيا دعوى ق�ضائية �ضّد �ل�ضركة يف �لواليات 
�ملتحدة، حيث مّت نقل �لقطع �الأثرية، بنهب �ضفينتها و�نتهاك حقوقها �لق�ضائية. ويف �لعام 2011، �عرتفت 

�ملحكمة بهوية �حلطام وبحق �إ�ضبانيا، و�أُعيدت بالتايل �لقطع �الأثرية جميعها �إلى �إ�ضبانيا.

سفينة ال جيست La Juste، فرنسا

ت�صّببت	الكراكات	التي	كانت	تقوم	بتنظيف	الطريق	املالحي	عند	م�صب	نهر	لوار	يف	اأوائل	ال�صبعينات	
من	القرن	الع�صرين	بتدمري	بقايا	ال�صفينة	احلربية	ال	جي�صت	La Juste	العائدة	للملك	الفرن�صي	
لوي�ض	اخلام�ض	ع�صر،	والتي	غرقت	يف	العام	1759.	ومع	ذلك،	مت	اإنقاذ	بع�ض	قطع	احلطام	وعدد	كبري	

	Musée national	البحري	الوطني	املتحف	يف	املعرو�صة	احلطام	بقايا	وُتظهر	املدافع.	من
de la Marine	يف	باري�ض	كم	كانت	درجة	حفظ	اخل�صب	واحلبال	جيدة	عندما	مت	تدمري	حطام	
ال�صفينة.	وتذّكر	نوعية	هذه	االأغرا�ض	من	يّطلع	عليها	باأن	تدمري	احلطام	كان	خ�صارة	كبرية	لالأبحاث	

االأثرّية	والعلمّية	وللب�صرية	ككل.
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على	الرغم	من	اأن	العلماء	يعتقدون	اأّنهم	دح�صوا	اأ�صطورة	اأتالنت�ض	Atlantis	ب�صكل	قاطع،	
حت�صد	الفكرة	اليوم	�صعبية	اأكرب	اأكرث	من	اأي	وقت	م�صى.

	BBC2		يف	14	كانون	االأول/دي�صمرب	2000

اأ	.	غريان	Guérin	U.	© اليون�صكو،	املالحة	القدمية	– لوحة	زيتّية	على	جدران	معبد	بوروبودور،	اإندوني�صيا.

تزايد االهتمام في التراث الثقافي 
المغمور بالمياه

يف �ل�ضنو�ت �الأخرية، �جتذب �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه �هتماًما متز�يًد� من قبل �ملجتمع 
�لعلمي وعامة �لنا�ض. وميّثل للعلماء م�ضدًر� قّيًما للمعلومات عن �حل�ضار�ت �لقدمية وتاريخ 

�ملالحة. �أما لعامة �لنا�ض، فيوّفر فر�ضة ملمار�ضة ريا�ضة �لغط�ض �لرتفيهي و�ل�ضياحة.

المتاحف والمعارض على األرض

ا ��ضرُتجعت بعد �نت�ضالها من بقايا �أو حطام كان مغموًر�  يعر�ض �ليوم عدد من �ملتاحف �أغر��ضً
باملياه. كما يعر�ض بع�ض �ملتاحف حطاًما بكامله. ت�ضمل �ملعار�ض �الأكرث �ضهرًة ما يلي:

يجتذب معر�ض حطام �ضفينة فا�ضا Vasa �ل�ضويدية 750000 ز�ئر يف �ل�ضنة؛	•

متتلك مدينة بودروم ومتحفها لالآثار �ملغمورة باملياه جمموعة ثمينة من قطع �حلطام 	•
�الأثرية �لتي �كت�ضفت على �متد�د �ل�ضاحل �جلنوبي لرتكيا، و�أ�ضبحا ميثالن �أ�ضهر �ملو�قع 

�ل�ضياحية يف تركيا؛

بلغ عدد �الأ�ضخا�ض �لذين ز�رو� حطام �ضفينة ماري روز Mary Rose �لربيطانية يف 	•
بورت�ضموث Portsmouth �أكرث من 4 ماليني ز�ئر. كما مت بث تلفزيوين مبا�ضر على �لتلفزيون 

�لربيطاين، لعملية رفع حطام يزن 580 طًنا من قاع �ملحيط، وقد �أثار �هتمام جمهور كبري 
وتابعه 60 مليون م�ضاهد؛

•	 Marine Silk Road Museum أن�ضاأت �ل�ضني موؤخًر� متحف طريق �حلرير �لبحري�
يف جزيرة هايلينغ Hailing Island حيث ُيعَر�ض حطام �ضفينة نانهاي رقم Nanhai I 1 يف 

حو�ض.
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اأ	.	غريان	Guérin	U.	© اليون�صكو،	البحرية	قوانغدونغ	طريق	احلرير	متحف	-	نانهاى	رقم	1	حطام	متحف،	يانغجيانغ	مبقاطعة	قوانغدونغ،	
ال�صني.

التطورات األخيرة: المعالم السياحية والمتاحف المغمورة 
بالمياه

�إّن �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه ر�ئع نظًر� لغمو�ض موقعه �ملغمور باملياه و�ضياقه �لتاريخي. وُيعَترب 
موقع حطام �أو بقايا مغمورة باملياه تذكرًي� مباأ�ضاة �إن�ضانية - �إنهاء رحلة وخ�ضارة �الأرو�ح �لب�ضرية. 

ي�ضمح �كت�ضاف موقع �حلطام للنا�ض �ليوم بالرجوع �إلى �ملا�ضي و��ضرتجاع �للحظات �الأخرية لل�ضفينة 
وطاقمها.

بعد �إز�لة �الأغر��ض من �ملاء وعر�ضها على �لياب�ضة، حُترم من �ضياقها وتخ�ضر   جزًء� من �أهميتها. 
لذلك، مت �تخاذ �لعديد من �ملبادر�ت �حلديثة بغية تقدمي �لتجارب للزو�ر يف �ملوقع بينما يف �لوقت 

نف�ضه يتّم حفظ �ملوقع �الأ�ضلي وحمايته مبا يتما�ضى مع مبادئ �تفاقية �لعام 2001 لليون�ضكو:

كان ميناء قي�ضارية �لقدمي، وهو مرفاأ ر�ئع بناه �مللك هريود�ض على �ضرف قائده �لروماين 	•
�أغ�ضط�ض قي�ضر، �أكرب ميناء يف �الإمرب�طورية �لرومانية يف �أوّج جمدها �ضنة 10 قبل �مليالد. �ليوم 

بعد �أكرث من 2000 �ضنة، �أ�ضبح مثل متحف للغو�ض قبالة �ضاحل �لبحر �الأبي�ض �ملتو�ضط يف �إ�ضر�ئيل. 
لة �ضامدة �ضّد �ملياه ت�ضف �ملو�قع �لـ28 �ملرّقمة جميعها. تر�ضد  يتم �إعطاء �لغو��ضني خريطة مف�ضّ

�لالفتات �لزو�ر على طول �لدرب �ملغمور باملياه.

•	 Florida Keys National Marine خلقت �ملحمية �لبحرية �لوطنية يف فلوريد� كيز
Sanctuary طريًقا بني مختلف �ملو�قع �لتاريخية من حطام �ل�ضفن �ملنت�ضر على طول �ل�ضعب 

�ملرجانية على بعد ب�ضعة �أميال قبالة فلوريد� كيز Florida Keys. تهدف �ملحمية �لبحرية �إلى تعليم 
�لزو�ر عن �لرت�ث �لبحري و�إلى زيادة مرئّية �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه. يتوفر دليل لكل موقع مغمور 

باملياه من �ملو�قع �لت�ضعة حلطام �ل�ضفن، يحتوي على و�ضع حطام �ل�ضفينة وعامة �الإر�ضاء.

ُيعَترب موقع حطام يونغاال Yongala �ملتو�جد قبالة �ل�ضاحل �ال�ضرت�يل و�حًد� من مو�قع �لغط�ض 	•
�الأكرث �إقبااًل عليه يف �لعامل ويزوره �آالف �لغو��ضني �ضنوًيا. على نحو مماثل، يجذب حطام �ل�ضفن يف 
ميناء جايل قبالة �ل�ضاحل �جلنوبي ل�ضريالنكا و�حلطام قبالة �ضو�حل زجنبار، �لغو��ضني من �أنحاء 

�لعامل كافًة. ومع ذلك، �إن �ملو�قع �ملماثلة هي يف متناول عدد محدود من �لغو��ضني لي�ض �إال.
ميكن لبناء متحف حقيقي مغمور باملياه �أن يجعل �ملو�قع يف متناول عامة �لنا�ض. مّت فتح �أّول 

متحف مكّر�ض لعر�ض �لرت�ث �الأثري �ملغمور باملياه يف �ملوقع يف �لعام 2009 يف �ل�ضني، يف حني يجري 
�لتخطيط مل�ضاريَع �أخرى

يعترب موقع البيهيليوجن Baiheliang، �ملعروف بـ"�الأخدود �الأبي�ض" موقًعا �أثرًيا 	•
يف منطقة فولينج Fuling يف �ل�ضني، وهو مغمور مبياه �ضّد �خلو�نق �لثالثة. يت�ضّمن �الأخدود 
�حلجري بيانات هيدرولوجية ُتعترب من �أقدم �أنو�ع �لبيانات �ملوجودة يف �لعامل، ويحتوي هذ� 

�الأخدود على معلومات عن �لتغرّي�ت �لتي حدثت يف م�ضتوى نهر ياجنتز Yangtze خالل 
�لـ1200 �ضنة �الأخرية. قبل ملء �خلو�نق �لثالثة، مت �إخفاء �الأخدود باملياه �ملرتفعة يف حني تبقى 

مرئية عندما تكون �ملياه قليلة. من �أجل حماية �ملوقع، قّررت �ل�ضلطات �ل�ضينية تغطية �ضعب 
�لبيهيليوجن Baiheliang بو��ضطة حاوية مياه على �ضكل قو�ض وال مُتار�ض �ضغًطا. باالإ�ضافة �إلى 

ذلك، مت بناء نفَقنينْ مغموَرينْن باملياه من �ضفاف �لنهر مُيّكنان عاّمة �لنا�ض من زيارة �ملوقع 
و�الطالع على �لكتابات. �إن �ملتحف �لبيهيليوجن Baiheliang هو �ملثل �لرئي�ضي لعر�ض �لرت�ث 

�لثقايف �ملغمور باملياه يف موقع ميكن �لو�ضول �إليه من قبل �لزو�ر من دون �لغط�ض. 

دفعت �ضل�ضلة من �لزالزل و�لرتبة �خلامدة مبنارة الإ�سكندرية وق�سر البطاملة يف 	•
م�ضر �إلى �لبحر وهما �ليوم على عمق 6 و8 �أمتار حتت مياه خليج �الإ�ضكندرية. نّفذ علماء �الآثار 

�ملغمورة باملياه وغريهم من �لعلماء تنقيبات ال�ضتك�ضاف �الأنقا�ض. ومت �نت�ضال �الآالف من �الأغر��ض 
َمت جزئًيا للجمهور  )متاثيل و�أبو �لهول و�أعمدة وقطع( من عهود �لفر�عنة و�لبطاملة و�لرومان، ُقدِّ

يف �ملعار�ض، �لتي ��ضتقطب كل منها �آالف �لزو�ر. �ضُيرتك ما تبقى من �الأنقا�ض يف �خلليج، ويجري 
�لنظر يف بناء متحف مغمور باملياه بالتعاون مع �ليون�ضكو من �أجل �حلفاظ على �الآثار يف �ملوقع.
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إتفاقّية األمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 
)UNCLOS(

ُتعترَب	اإتفاقية	االأمم	املتحدة	لقانون	البحار	من	اأهم	املعاهدات	الدولية	التي	تنظم	قانون	البحار،	
	 ومن	اأهم	ما	قدمته	هو	تنظيم	حقوق	ال�صيادة	والوالية	يف	البحر.	كما	حتتوي	على	تنظيَمنينْ

	149	و303،	وهما	مادتان	اأُدخلتا	يف	اللحظة	االأخرية	 حول	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملاء،	يف	املادَتنينْ
لة	للرتاث	املغمور	باملياه	يف	"املنطقة"،	اأي	 .	وال	تلحظ	املادة	149	حمايًة	مف�صّ وتبقيان	عامَتنينْ

"على	قاع	البحار	واملحيطات	وباطن	اأر�صها	خارج	حدود	الوالية	الوطنية".	اأّما	املادة	303،	فُتحّدد	
موجًبا	عاًما	على	عاتق	الدول	حلماية	تراثها.	لكن،	ال	تزّودها	بال�صالحّيات	احلمائّية	الفاعلة	اإال	
�صمن	املنطقة	املتاخمة،	اأي	حتى	24	مياًل	من	ال�صاحل.	يف	الف�صاء	الوا�صع	بني	املنطقة	واملنطقة	

املتاخمة،	اأي	يف	املنطقة	االقت�صادّية	اخلال�صة	املتبقية	وعلى	اجلرف	القاري،	يبقى	الرتاث	
الثقايف	املغمور	باملياه	غري	حممي،	ال	بل	اأ�صواأ	من	ذلك،	تلحظ	الفقرة	الثالثة	من	املادة	303	اأن	

اأو	غري	ذلك	من	قواعد	القانون	البحري	...". "لي�ض	يف	هذه	املادة	ما	مي�ّض	...	قانون	االإنقاذ	
ُتعترَب	اإتفاقية اليون�سكو حلماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه،	التي	مّت	و�صعها	منذ	

عقَدينْن	تقريًبا	يف	العام	2001،	اتفاًقا	دوليًّا	مكّر�ًصا	ب�صكل	خا�ض	حلماية	الرتاث	الثقايف	
املغمور	باملاء.	ومّت	ت�صميم	االتفاقّية،	التي	تعترب	هذا	الرتاث	جزًءا	من	الرتاث	الثقايف	

د	بالن�صبة	اإىل	الدول	االأطراف	فيها. لالن�صانّية،	ل�صونه	من	خالل	اإطار	تعاون	وحماية	حمدَّ
كما	ُتنّظم	اتفاقّية	العام	2001	ب�صكل	�صريح	يف	مادتها	اأّنه	يجب	تطبيقها	وتف�صريها	مبوجب	

القوانني	الدولّية	االأخرى،	مبا	يف	ذلك	اتفاقّية	UNCLOS.	وهي	تتما�صى	متاًما	معها.

الحاجة إلى اتفاقّية دولّية

بالرغم	من	االأهمّية	الثقافّية	والتاريخّية	الكبرية	للرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه،	غالًبا	
ما	تغيب	احلماية	القانونّية	املالئمة.

الصالحّيات والتشريعات القانونّية
تغيب	احلماية	القانونّية	للرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	يف	عدٍد	من	الدول	بينما	تقّدم	

دول	اأخرى	حماية	ب�صيطة	اأو	حتى	حماية	عالية	امل�صتوى.	لكن،	حتى	يف	حال	توّفر	هذه	
احلماية،	مُتّكن	الفجوات	القائمة	يف	الت�صريعات	وم�صائل	�صيادة	الدولة	م�صتك�صفي	

الكنوز	من	متابعة	اأن�صطتهم	وا�صتثمار	االأغرا�ض	الأهداف	جتارّية	بحتة،	بغ�ّض	النظر	
عن	اخل�صارة	التي	تتكّبدها	االإن�صانّية	والعلم	ب�صبب	هذا	اال�صتثمار.

حتى	اأن	الت�صريعات	الوطنّية	االأكرث	حمايًة	ال	تكفي	بالكامل	لتاأمني	حماية	فاعلة	
للرتاث	الثقايف	املغمور	باملاء،	ب�صبب	موقعه	وطبيعته	اخلا�صة.	يقع	جزء	�صغري	من	
حميطات	العامل	املتاخمة	لالأرا�صي	الوطنّية	– البحر	االقليمي	-	�صمن	ال�صالحّية	

الوطنّية	اال�صتثنائّية	لدولة	واحدة.	لكن،	بالن�صبة	اإىل	الق�صم	االأكرب،	تبقى	�صالحّيات	
ا.	يف	اأعايل	البحار،	ما	من	�صالحّيات	دولة	اأخرى	مع	بع�ض	 الدولة	حمدودة	جدًّ
اال�صتثناءات	اإال	�صالحّيات	الدولة	التي	ُتطبَّق	على	املواطنني	وال�صفن	لدولة	ما.

وبالتايل،	ثمة	حاجة	طارئة	الأداة	قانونّية	دولّية	من	اأجل	�صبط	حماية	املواقع	االأثرّية	
املغمورة	باملياه	وتن�صيقها	وت�صجيع	التعاون	بني	الدول.	

اأ.	تراينيتو	Trainito	E.	© اليون�صكو.	حطام	اأومربيا،	�صعاب	وينغايت،	بورت	�صودان
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ُتعتبر اتفاقية اليونسكو للعام 2001 
هبًة من السماء بالنسبة إلى 
علماء اآلثار المغمورة بالمياه.

روبرت غرونييه Robert Grenier، الرئيس السابق للجنة الدولّية حول التراث 
.ICOMOS الثقافي المغمور بالمياه

االنضمام إلى االتفاقّية
• يحمي	من	ت�صّتت	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	ومن	ا�صتغالله	التجاري؛	
• ي�صمن	املحافظة	عليه	يف	امل�صتقبل	ويف	مكانه؛	
• ُي�صاعد	قطاع	ال�صياحة	املعني؛	
• مُيّكن	بناء	القدرات	وتبادل	املعرفة؛	
• مُيّكن	التعاون	الدويل	الفاعل.	

في اتفاقّية العام 2001 قسمان
• الن�ض الأ�سا�سي	الذي	ُيحّدد	املبادئ	االأ�صا�صّية	من	اأجل	حماية	الرتاث	الثقايف	املغمور		

اًل	من	اأجل	متكني	الدول	من	االلتزام	مبثل	هذه	 باملياه	وُيعطي	نظام	تن�صيق	واإبالغ	مف�صّ
احلماية.

• امللحق، الذي	يحتوي	على	قواعد	عملّية	مطّبقة	ومعرتف	بها	ب�صكل	وا�صع	من	اأجل		
معاجلة	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	واإجراء	االأبحاث	ب�صاأنه.

اتفاقّية العام 2001

ُتعترَب	اتفاقّية	العام	2001	خا�صة	بالرتاث	الثقايف	املغمور	باملاء.	ولهذه	الغاية،	ُت�صري	
كلمة	"الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه" اإىل	حماية	اأثار	الوجود	االإن�صاين	جميعها	التي	

ا	اأو	كليًّا	ب�صورة	 تّت�صم	بطابع	ثقايف	اأو	تاريخي	اأو	اأثري	والتي	ظّلت	مغمورة	باملياه	جزئيًّ
دورية	اأو	متوا�صلة،	وملدة	مائة	عام	..." )املادة	1،	الفقرة	1)اأ((.

ت�صع	االتفاقّية	معياًرا	مرتفًعا	حلماية	هذا	الرتاث	بهدف	منع	نهبه	اأو	دماره،	قاباًل	
للمقارنة	مع	املعايري	التي	متنحها	اتفاقّيات	اليون�صكو	االأخرى	اأو	الت�صريعات	الوطنّية	

حول	الرتاث	الثقايف	االأر�صي،	اإّنا	اخلا�صة	باملواقع	االأثرّية	املغمورة	باملياه.	

يف	االتفاقّيات	مقت�صيات	دنيا.	يحق	لكل	دولة	طرف،	يف	حال	اأرادت	ذلك،	تطوير	
معايري	حماية	اأعلى	حتى.	

اتفاقّية العام 2001
• حتّدد	املبادئ	االأ�صا�صّية	من	اأجل	حماية	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	
• ط	تعاون	دويل	 حتتوي	على	اأحكام	من	اأجل	خمطَّ
• ُتعطي	توجيهات	عملّية	من	اأجل	التعامل	مع	مثل	هذا	الرتاث	

قد ُت�ضبح �لدول طرًفا يف �تفاقّية �لعام 2001، بغ�ض �لنظر عّما �إذ� كانت �أ�ضاًل دولة 
طرًفا يف �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون �لبحار �أو يف �تفاقّيات �أخرى. وال ُتغرّي �التفاقّية 

�ملناطَق �لبحرّية وال توؤّثر على حقوق �لدولة يف ما يتعّلق ب�ضفنها وطائر�تها.
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حظر اإلستغالل التجاري
يجب	عدم	ا�صتغالل	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	الأغرا�ض	املقاي�صة	اأو	امل�صاربة	التجارية،	

كما	يجب	عدم	ت�صتيته	بحيث	ال	ميكن	ا�صتعادته.	اإّن	هذه	القاعدة	مطابقة	للمبادئ	االأخالقية	
التي	ُتطبق	اأ�صاًل	على	الرتاث	الثقايف	على	االأر�ض.	كما	يجب	االمتناع	عن	التدّخالت	

االقتحامّية	لتحقيق	اأهداف	جتارّية،	اإّنا	خلدمة	اأهداف	علمّية.	وال	يجوز	فهم	هذه	القاعدة	
على	اأّنها	تهدف	اإىل	منع	االأبحاث	االأثرية	اأو	نفاذ	ال�صائحني	اإىل	الرتاث	املعني.	

التدريب وتبادل المعلومات
على	الدول	االأطراف	تعزيز	تبادل	املعلومات	والتدريب	على	علم	االآثار	املغمورة	باملياه	ونقل	

التكنولوجيا	وتوعية	الراأي	العام	ب�صاأن	اأهمّية	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه.	كما	عليها	
التعاون	وم�صاعدة	بع�صها	البع�ض	على	حماية	الرتاث	واإدارته،	مبا	يف	ذلك	التعاون	يف	

التحقيق	واملحافظة	والدرا�صة	والعر�ض.

ال قاعدة حول ملكّية التراث
ال	تنوي	اتفاقّية	العام	2001	التحكيم	يف	النزاعات	اأو	اّدعاءات	امللكّية.	وبالتايل،	ال	ُتنّظم	ملكّية	

اأغرا�ض	ثقافّية	بني	االأطراف	املختلفة	املعنّية.

المبادئ األساسّية

تهدف	اتفاقّية	العام	2001	اإىل	�صمان	حماية	فاعلة	للرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	
واحلفاظ	عليه	الأجيال	امل�صتقبل.	كما	اأّنه	يهدف	اإىل	متكني	الدول	من	تاأمني	فاعل	ملثل	

هذه	احلماية.	مبادوؤها	االأ�صا�صّية	هي	التالية:

وجوب المحافظة على التراث الثقافي 
المغمور بالمياه

من	واجب	الدول	االأطراف	اأن	حتافظ	على	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	ملا	فيه	
م�صلحة	االإن�صانية	واتخاذ	التدابري	االأ�صا�صية	لهذا	الغر�ض.	كما	تفر�ض	اتفاقّية	العام	

2001	احرتام	البقايا	الب�صرّية	كافًة	يف	املياه	البحرّية.

إعطاء األولوية للمحافظة على اآلثار في 
موقعها األصلي

يجب	اإعطاء	االأولوية	للمحافظة	على	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	يف	موقعه	االأ�صلي.	
لكن،	ال	يعني	اإعطاء	االأولوّية	اأّنه	اخليار	الوحيد.	مُيكن	ال�صماح	بانت�صال	القطع	عندما	

يكون	الرتاث	مهّدًدا	بالتعّر�ض	لل�صرر	اأو	للدمار	اأو	عندما	تكون	ا�صتعادته	ُت�صاهم	
اإىل	حد	بعيد	يف	تعزيزه،	اأو	معرفته،	اأو	حمايته.	بالن�صبة	اإىل	املحافظة	على	االآثار	يف	

موقعها	االأ�صلي:
الت�صديد	على	اأهمّية	ال�صياق	التاريخي	الفعلي	للغر�ض	الثقايف؛	••
ال�صعي	اإىل	الوقاية	من	تكرار	االأخطاء	املرتكبة	يف	القرن	التا�صع	ع�صر،	عندما	ُنقلت		••

اأغرا�ض	ثقافّية	كبرية	من	مواقعها	االأ�صلّية؛
االعرتاف	باأّنه،	يف	ظل	ظروف	عادّية،	تتّم	املحافظة	على	الرتاث	املغمور	باملياه		••

	خارج	 ا	خلطر	االنت�صال	والتخزين	غري	العلمَينينْ ب�صكل	جّيد	ومُيكن	اأن	يكون	معّر�صً
املياه.	
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�لبحر �القليمي )12 مياًل بحريًّا من �خلط 
�الأ�ضا�ض(

�ملنطقة �ملتاخمة )حتى 12 مياًل(

�ملنطقة �القت�ضادّية �خلال�ضة 
)حتى 200 ميل بحري من �خلط �الأ�ضا�ض(

عر�ض �لبحر

�الأر�ض

�جلرف �لقاري
�ملنطقة )قاع �لبحر �لعميق(

برنامج التعاون الدولي
يف �ملنطقة �القت�ضادّية �خلال�ضة، يف �جلرف �لقاري ويف �ملنطقة، للدول �ضيادة و�ضالحّية 

محدودتان جًد�. يف »�ملنطقة« )�أي يف قاع �لبحر خارج نطاق �لوالية �لوطنّية(، ب�ضكل عام، ال 
�ضالحّية للدولة حتى غري �ل�ضالحّية على �ضفنها ومو�طنيها. ويف هذ� �خل�ضو�ض، حُتّدد �تفاقّية 

�لعام 2001 �أحكاًما و��ضحة لربنامج تعاون و�بالغ دويل من �أجل تعزيز فاعلّية �حلماية يف 
�ملناطق �لبحرّية كافًة. وح�ضب موقع �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه، ُيطبَّق ما يلي:

المياه الداخلّية واألرخبيلّية والبحر اإلقليمي
�حرت�ًما للمبادئ �الأ�ضا�ضّية التفاقّية �لعام 2001، للدول �الأطر�ف �حلق �ال�ضتثنائي لتنظيم 

�الأن�ضطة يف مياهها �لد�خلّية و�الأرخبيلّية ويف بحرها �القليمي )�تفاقّية �لعام 2001، �ملادة 7(. 
ع منها �لتعاون مع بع�ضها �لبع�ض. لكن، ُيتوقَّ

المنطقة االقتصادّية الخالصة والجرف القاري، والمنطقة*
حُتّدد �ملو�د 9 �إلى 11 من �تفاقّية �لعام 2001 �آليًة للتعاون �لدويل على �أ�ضا�ض تبادل �ملعلومات 

وجهًد� م�ضرتًكا للحفاظ على �لرت�ث. يف �إطار قانون �لبحار �لدويل، يهدف هذ� �لنظام �إلى تاأمني 
ا �إلى �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه �لو�قع يف �ملنطقة �القت�ضادّية �خلال�ضة،  حماية �أف�ضل �أي�ضً

و�جلرف �لقاري، و�ملنطقة. ولكن �التفاقّية ال تنحاز �ضّد حقوق �لدول و�ضالحّيتها وو�جباتها 
مبوجب �لقانون �لدويل، �أو �التفاقّيات �لدولّية، �أو قو�عد �لقانون �لدويل.

ل �أو �إلز�مي ملحوظ ملنطقة بحر �إقليمي، مبا �أّن هذه �ملياه تندرج �ضمن �ضالحّية  * ال برنامج تن�ضيق �أو �إبالغ مف�ضّ
�لدولة �حل�ضرّية. لكن، على �لدول �الأطر�ف �لتعاون مع بع�ضها �لبع�ض وفق �ملادة 2.2 من �التفاقّية.

 ،)UNCLOS( ُيظهر �لر�ضم �لبياين هذ� �ملناطق �لبحرّية كما تلحظها �إتفاقّية �الأمم �ملتحدة لقانون �لبحار **
وبالن�ضبة �إلى �لدول غري �لدول �الأطر�ف، قد ُتفَر�ض حدود �أخرى على هذه �ملناطق. وال ُتغرّي �تفاقّية �لعام 2001 

�حلدود �ملفرو�ضة على �ملناطق �لبحرّية.

لمحة مبّسطة عن المناطق البحرّية المختلفة**
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اأ.	تراينيتو	Trainito	E.	© اليون�صكو.	اإيطاليا،	حطام	يف	بورتو	�صان	باولو،	القرن	الثالث	ميالدي

ُتعترَب الإجنازات الأبرز و�ملو��ضفات �الأ�ضا�ضّية لربنامج �لتن�ضيق و�الإبالغ للمو�قع �لو�قعة يف قاع 
�لبحر يف �جتاه �لبحر من �لبحر �الإقليمي لدولة طرف على �ل�ضكل �لتايل:

ا على �أال ُي�ضارك مو�طنوها و�ضفنها يف �أي 	• �ضتعتمد كل دولة طرف ت�ضريعات محلّية حر�ضً
ه �إلى �لرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه بطريقة ال تتالَءم مع �تفاقّية �لعام 2001؛ ن�ضاط موجَّ

�ضتطلب كل دولة طرف من مو�طنيها و�ضفنها �الإبالغ عن �الكت�ضافات و�الأن�ضطة �ملتعّلقة 	•
بالرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه �لو�قع يف �ملنطقة �القت�ضادّية �خلال�ضة، وعلى �جلرف �لقاري ويف 
�ملنطقة. ُتبّلغ �لدولة �لطرف �ليون�ضكو �لتي جتعل �ملعلومات �لتي زّودتها بها �لدول �الأطر�ف كافًة 

ا؛ متوّفرًة للغري. ويف �ملنطقة، يجب تبليغ �أمني عام �ل�ضلطة �لدولّية لقاع �لبحر �أي�ضً

ُت�ضرف »دولة من�ّضقة« تعمل ال مل�ضلحتها �خلا�ضة، �إّنا مل�ضلحة �لدول �الأطر�ف كافًة، على 	•
�ملوقع، وُتن�ّضق �أوجه �لتعاون، وُت�ضدر �الأذون لعملّيات �لتدخل وفق قر�ر�ت �لدول �مل�ضت�ضارة. كما 

قة« هي م�ضوؤولة عن تنفيذ �الإجر�ء�ت �لتي قّررتها �لدول �الأطر�ف �مل�ضت�ضارة  �أن »هذه �لدولة �ملن�ضِّ
كافًة؛

�ضتاأخذ �لدول �الأطر�ف كافًة �الإجر�ء�ت من �أجل منع �الجتار بالرت�ث �لثقايف �ملغمور 	•
به �لذي يتّم ت�ضديره ب�ضكل غري �ضرعي و/�أو �نت�ضاله و�لقب�ض عليه، يف حال �لعثور عليه يف 

�أر��ضيها.

السلطات الوطنّية المختّصة
ة  ا على �لتطبيق �لفاعل التفاقّية �لعام 2001، على �لدول �الأطر�ف ت�ضكيل �ضلطات مخت�ضّ حر�ضً

�أو تعزيز تلك �لقائمة �أ�ضاًل، عندما يكون ذلك مالئًما.

على هذه السلطات:

ت�ضكيل جردة للرت�ث �لثقايف �ملغمور باملياه، و�ملحافظة عليه، وحتديثه؛	•

�ضمان حماية �لرت�ث و�ملحافظة عليه، وعر�ضه، و�إد�رته ب�ضكل فاعل؛	•

تعزيز �الأبحاث و�لتعليم يف هذ� �ملجال.	•

�ضة  يجب �الحتفاظ باملعلومات �ملتبادلة بني �لدول �الأطر�ف �أو �ليون�ضكو �ضريًة وتكون مخ�ضّ
ة طاملا �أن �لك�ضف عن مثل هذه �ملعلومات قد ُيهّدد �ملحافظة على �لرت�ث �لثقايف  لل�ضلطات �ملخت�ضّ

�ملغمور باملياه.
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.Truk	تروك	يف	والغّطا�ض	احلطام	اليون�صكو ©	M.	Gleeson	غلي�صون	م.

الملحق: قواعد األنشطة 
الموجهة إلى التراث الثقافي 

المغمور بالمياه

لة	لالأن�صطة	املوّجهة	 يحتوي	ملحق	اتفاقّية	العام	2001	على	قواعد	عملّية	مف�صّ
مبا�صرًة	اإىل	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه،	وهي	�صائعة	االعرتاف	والتطبيق	وت�صمل	:

اأنظمة	ب�صاأن	كيفّية	ت�صميم	م�صروع	ما؛	••
خطوط	توجيهّية	حول	الكفاءة	واملوؤّهالت	املطلوب	توّفرها	لدى	االأ�صخا�ض	الذين		••

ُيجرون	اأن�صطة؛
منهجّيات	حول	املحافظة	على	املواقع	واإدارتها.	••

يف	الواقع،	تعر�ض	القواعد	ال�صت	والثالثون	خطة	العمل	القابلة	للتطبيق	مبا�صرًة	
بالن�صبة	اإىل	التدخالت	حتت	املياه.	وعلى	مّر	ال�صنوات،	اأ�صبحت	وثيقة	مرجعّية	يف	
جمال	عملّيات	التفتي�ض	والتنقيب	على	االآثار	املغمورة	باملياه،	وو�صع	االأنظمة	الإدارة	

م�صوؤولة	عن	مثل	هذا	الرتاث	الثقايف.	كما	ت�صّكل	اأحد	اأبرز	االإجنازات	القّيمة	التفاقّية	
العام	2001.

على كل من يعمل في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه أن يمتثل 

لهذه القواعد بشكل صارم.

و�ضعت �ليون�ضكو دلياًل ي�ضرح �مللحق ويو�ضي باأف�ضل �ملمار�ضات لتطبيقه.
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إجراءات التصديق
كما	هو	ملحوظ	يف	اتفاقّية	العام	2001،	ُيعرب	اإيداع	اأداة	م�صادقة	اأو	قبولها	اأو	املوافقة	عليها	
اأو	النفاذ	اإليها	مع	مدير	عام	اليون�صكو	عن	موافقة	الدولة	املعنّية	لتكون	ُملَزمًة	باالتفاقّية،	
فت�صبح	دولة	طرف.	اإ�صافًة	اإىل	الدول،	قد	ين�صّم	بع�ض	االأرا�صي	املحّددة	يف	اتفاقّية	العام	

	.2001

ُتعترَب	اليون�صكو	الوديع	القانوين	الوحيد	ملثل	هذه	ال�صكوك	وال�صلطة	الوحيدة	املوؤّهلة	لقبول	
الت�صديقات	على	هذه	االتفاقّية.	وبالتايل،	ال	تدخل	حيز	التنفيذ	�صوى	تلك	ال�صكوك	املودعة	

لدى	اليون�صكو.

ب�صكل	عام،	ت�صمل	اخلطوات	ال�صرورّية	للت�صديق	على	االتفاقّيات	ما	يلي:
اعتبار	�صيا�صي	لرغبة	الت�صديق	على	امل�صتوى	الوطني؛		••
عملّية	ال�صماح	الوطنّية	)من	قبل	الربملان	اأو	�صلطة	مقاِبلة(	لل�صماح	لل�صلطات	التنفيذّية		••

لدولة	لالعراب	عن	موافقة	الدولة	على	االلتزام	باالتفاقّية؛
االعراب	اخلارجي	عن	موافقة	الدولة	من	خالل	اإيداع	�صك	ت�صديق	لاللتزام	باالتفاقّية		••

على	امل�صتوى	الدويل.

مُيكن	للدول	االأع�صاء	يف	اليون�صكو	الت�صديق	على	اتفاقّية	العام	2001،	اأو	قبولها،	اأو	املوافقة	
عليها،	بينما	ال	مُيكن	للدول	غري	االأع�صاء	�صوى	املوافقة.	وبغ�ض	النظر	عن	ال�صك	املختار	اأو	
عن	و�صع	الدولة	)ع�صو	اأو	غري	ع�صو	يف	اليون�صكو(،	يكون	للقيمة	القانونّية	لل�صك	املختار	

االأهمّية	نف�صها.

على	الدول	اإجراء	االعالنات	والبيانات	امللحوظة	يف	االتفاقّية.	

بدء التنفيذ
دخلت	اتفاقّية	العام	2001	حّيز	التنفيذ	يف	2	كانون	الثاين/يناير	2009.	وتدخل	حيز	التنفيذ	
يف	كل	دولة	اأو	مقاطعة	م�صادقة	جديدة	بعد	مرور	ثالثة	اأ�صهر	على	تاريخ	اإيداع	هذه	الدولة	
اأو	املقاطعة	هذا	ال�صك.	مُيكن	مراجعة	و�صع	الت�صديقات	على	اتفاقّية	العام	2001	على	املوقع	

.www.unesco.org/en/underwater-cultural-heritage

أداء اتفاقّية اليونسكو للعام 2001

األمانة العامة لليونسكو
اإن	اليون�صكو	هي	االأمانة	العامة	التفاقّية	العام	2001.	وت�صمل	مهّمات	االأمانة	تنظيم	اجتماعات	

الدول	االأطراف،	وم�صاعدتها	يف	تطبيق	قرارات	اجتماعاتها	و�صمان	الرتويج	لالتفاقّية	واإدارتها.

اجتماع الدول األطراف
يعقد	مدير	عام	اليون�صكو	اجتماًعا	للدول	االأطراف	يف	اتفاقّية	العام	2001	على	االأقل	مرة	واحدة	

.	ويف	هذا	املنتدى،	ُتناق�ض	الدول	االأطراف	تطبيق	االتفاقّية،	واملمار�صات	الف�صلى	 كل	عاَمنينْ
حلماية	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه،	والتعاون	الدويل.	وبناًء	على	طلب	غالبّية	الدول	االأطراف،	

قد	يدعو	الجتماع	ا�صتثنائي	للدول	االأطراف.

المساعدة التقنية
�صّكل	اجتماع	الدول	االأطراف	هيئة	ا�صت�صارّية	علمّية	وتقنّية	موؤّلفة	من	خرباء	ُتعّينهم	الدول.	

ومن	بني	املهّمات	االأخرى،	توؤّمن	هذه	الهيئة	اخلربات	اإىل	اجتماع	الدول	االأطراف	حول	االأ�صئلة	
ذات	طابع	علمي	اأو	تقني	يف	ما	يتعّلق	بتطبيق	القواعد.	كما	اأّنها	جُتري	اال�صت�صارات	وتتعاون	

مع	املنّظمات	غري	احلكومّية	العاملة	يف	جمال	االتفاقّية.	وحُتّدد	الهيئة	اال�صت�صارّية	املمار�صات	
الُف�صلى	حلماية	مواقع	الرتاث	الثقايف	املغمور	باملياه	واملحافظة	عليها.
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اأبولونيا.	 من	 القدمية	 املدينة	 اأنقا�ض	 من	 ليبيا،	 املجتمع.	 	Archeotema ©
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اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
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