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 المقدمة 
 

للتراث الوثائقي قيمة عالمية ملموسة، إنه يشكل الماضي المشترك لإلنسانية ويستمر في تشكيل الحاضر، 

 .وهو مادة للحوار بين الثقافات وتعليم المواطنة العالمية

 

في منطقة العال في المملكة العربية السعودية، نقوش جبلية غنية وفريدة من نوعها، ترجع إلى أصل اللغة  

 :مثل والعربية،العربية واستخدام األبجدية العربية التي كونت الثقافة السعودية 

 

 الثقافة العربية نقش ألزمنة مختلفة ولبداية  500أكثر من  -  جبل عكمة •

 ش قديمة من الفترة اللحيانية نقو -  أبو عود وادي •

 كمية كبيرة من النقوش العربية القديمة  -  األقرع  جبل •

 

  ،وطنيا  ،والبحثللتراث الوثائقي في العال والسعودية قدرة على االستخدام في التماسك االجتماعي والتعليم 

 .ودوليا ،واقليميا 

 

 :، إلى1992الذي تأسس عام  لليونسكو،يهدف برنامج ذاكرة العالم التابع  

 

 .الحفاظ على التراث الوثائقي في العالم تسهيل •

 .اليه في جميع أنحاء العالم الوصولتمكين  •

 .العام حول أهمية التراث الوثائقيزيادة الوعي  •

 

الحفاظ على التراث   - ث العال الوثائقي  وتحقيقا لهذا الهدف، يتم تنفيذ المرحلة األولى من "مشروع ترا

الوثائقي والتوعية حوله في العال والمملكة العربية السعودية" من قبل برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو  

بدعم مالي من الهيئة الملكية لمحافظة العال. ويهدف إلى تعزيز إبراز التراث الوثائقي السعودي وقدرة  

كتبات والمتاحف وأماكن االحتفاظ األخرى على تحديد هذا التراث والحفاظ عليه  األرشيفات المحلية والم

 .وتمكين الوصول إليه بشكل فعال

 

ومن هنا، فإن "منصة معهد الممالك لتعزيز التراث الوثائقي في العالم العربي" هي نشاط رائد لتحقيق  

عناصر مختلفة لتمكين مؤسسات الذاكرة في  المشروع. من المقرر أن يكون المؤتمر متعدد األوجه، يشمل 

العالم العربي من االجتماع في مكان واحد ومناقشة الجوانب المختلفة لتحديد التراث الوثائقي والحفاظ عليه  

 وإمكانية الوصول إليه والترويج له في العالم العربي. 

 

نقش متنوع قديم 500يحتوي جبل عكمة على أكثر من      
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   المؤتمر

 

 :في العال بعنوان 2022ديسمبر  9و 5 للمنصة بينستجرى المرة األولى 

 إحياء التراث الوثائقي من أجل التنمية المستدامة في العل 

 

 :المؤتمر إلىيهدف 

 

لألهمية العالمية للتراث الوثائقي في المملكة العربية السعودية ولتراث المنطقة العربية األعم  الترويج .1

 .للمعنيين باألمر وللجمهور أيضا

 

لتحديد التراث الوثائقي والحفاظ عليه وإمكانية الوصول إليه كتنمية مستدامة لمؤسسات   بناء القدرات .2

 .لعربيالذاكرة في العالم ا

 

اإلقليمي بين صانعي السياسات ومؤسسات الذاكرة في العالم العربي للمشاركة بشكل   تعزيز التواصل .3

 .أكثر فعالية في التراث الوثائقي في العال

 

 

  والبرنامجالمواضيع 

 
 )الجلسات العامة الرفيعة المستوى )االفتتاحية والختامية  •

 لمحافظة العال حفل استقبال في الهيئة الملكية  •

 :سيركز كل منهما على الذاكرة،ورشتا عمل لبناء القدرات لمؤسسات  •

 تحديد التراث الوثائقي والحفاظ عليه وإمكانية الوصول إليه؛  .1

 ترشيح التراث الوثائقي إلدراجه المحتمل في سجل ذاكرة العالم الدولي؛  .2

 )إنشاء سجل وطني )شرح تقني وأمثلة من بلدان أخرى •

بما في ذلك المعارض الرقمية عبر اللوحات الرقمية /    العربي،ات الذاكرة في العالم معارض لمؤسس •

 المكتبة الرقمية 

 :بما في ذلك مختارة،الندوات والطاوالت المستديرة حول مواضيع  •

o  بالتعاون مع الجمعيات المهنية   - تعزيز التعاون الدولي في زيادة الوعي حول التراث الوثائقي العربي

 ، واالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات   (ICA) بما في ذلك المجلس الدولي لألرشيفالدولية  

  مقبرة نبطية مدمجة في صخور موقع الحجر األثري 131 
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، وجامعة الدول العربية منظمة التربية   (ICOM) والمجلس الدولي للمتاحف،  (IFLA) المكتبات

 (؛ ALECSOوالثقافة والعلوم )

o تحدي فك شيفرة التراث الوثائقي في اللغة العربية القديمة. 

o  العربي؛ الذكاء االصطناعي في الحفاظ على التراث الوثائقي: أمثلة من العالم 

o واإلدارة؛ : استراتيجية الترويج والحفظ والبنية التحتية التراث الوثائقي والسياحة المستدامة 

o  العربي؛االستخدام التربوي للتراث الوثائقي: أمثلة من العالم 

o صون التراث الوثائقي من المخاطر في العالم العربي: النزاعات المسلحة وتغيير المناخ. 

o  المخاطر؛ الحفظ الوقائي وإدارة 

o   الوثائقي ضمان الحفظ القانوني للتراث -  ( بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO ؛) 

o مكافحة االتجار غير المشروع بالتراث الوثائقي. 

 مؤتمر لعرض األبحاث الجارية / نتائج األبحاث األولى حول تراث العال الوثائقي وخصوصياته  •

 زيارات إرشادية لمواقع ولمؤسسات ذاكرة مختارة  •

 

 والمشاركة  التنظيم

 

مع البث المباشر عبر اإلنترنت لتنويع وزيادة المشاركة  مختلط،سيتم تنظيم المرحلة األولى للمنصة في شكل 

 في جميع أنحاء العالم. 

 
 :من المشاركين

 

 .مؤسسات الذاكرة السعودية وخبراء التراث الوثائقي فيها •

 .العربي االجمعمؤسسات الذاكرة وخبراء التراث الوثائقي في العالم   •

 .المنظمات / االتحادات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال التراث الوثائقي •

 .راسمو السياسات والدول األعضاء •

 .اللجان اإلقليمية والوطنية المعنية بذاكرة العالم •

 ) .األعضاء المهتمون من عامة الناس )الذين قد يسافرون على نفقتهم الخاصة •

 

 تصور النقوش الصخرية الشعوب القديمة والنعام والكالب التي جابت العال
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 االتصال 

وحدة التراث    :mowsecretariat@unesco.org مرحب بها. يرجى مراسلة واقتراحاتكمتعليقاتكم 

 .قطاع االتصاالت والمعلومات لليونسكو،الوثائقي 

 

 آثار مدينة العال القديمة
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