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   ا إقليمي ا سفارة الواليات المتحدة ووزارة الثقافة والفنون تعقدان مؤتمر 
 
اث الثقاف  . ألمن مواقع التر

القادمة؟ هذا السؤال كان كيف يمكننا العمل معا للمحافظة عىل مواقع الجزائر األثرية الغنية وآثارها لألجيال  

ون  اث بي   الرابع والسابع أكتوبر. حيث شارك واحد وعشر   المؤتمر اإلقليم  ألمن مواقع التر
محور النقاش ف 

  كل  مسؤوال من وزارات الثقافة  16باإلضافة إىل    ،مسؤوال من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية
من ليبيا، تونس   ف 

 ومرص. 

 

لمتحدة األمريكية ووزارة الثقافة والفنون المؤتمر، والذي كان من المزمع إجرائه بحضور  نظمت سفارة الواليات ا

  بسبب اعتبارات خاصة  شخصيا   المشاركي   
اض  ه إىل مؤتمر افتر اء 19-وباء كوروناب، غت  أنه تم تغيت  . قدم ختر

من   المجال    
لمكتب   دائرةف  التابع  الفن  جرائم  مكافحة  وفريق    

األراض  إدارة  ومكتب  الوطنية  هات  المتت  

المؤتمر    
ا تقديمية ف 

ً
الداخىل  عروض الفيدراىل  واألمن  المتحف التحقيقات  اء جزائريي   من  ، باإلضافة إىل ختر

  الجزائري ال
  الجزائري لآلثار، المتحف الوطن 

  لتسيت  قار و بحري، المحمية الوطنية لألهالوطن 
الديوان الوطن 

المحميةواستغالل   الثقافية       انخرط.  (OGEBC)  الممتلكات 
ف  أفضل   فاعليةت   نقاشاتالمشاركون  حول 

  الممارسات 
اث الثقاف  جمة الفورية إىل اللغتي   العربية والفرنسية. للحفاظ عىل مواقع التر  ، بمساعدة التر

 

  كلمته االفتتاحية، رصح القائم  
األمريكية بالجزائر، السيد غوثام رانا: "نأمل    باألعمال بسفارة الواليات المتحدةف 

ك".   من خالل هذا المؤتمر    المشتر
  طرق جديدة لحماية تراثنا الثقاف 

 أن نفكر معا ف 

 

  كلمته قائال: " إن حماية
الثقافة والفنون الجزائرية، ف  التعاون بوزارة   كما رصح السيد سعدان عيادي، مدير 

 الممتلكات الثقافية هو أولوية أوىل". 

 

  الجزائري. يمثل  انطالقكما مثل المؤتمر  
الثقاف  اث   هذا   حملة توعية عمومية حول أهمية حماية مواقع التر

  سنة  
بي   الجزائر والواليات المتحدة األمريكية حول حماية   2019المؤتمر جزءا من مذكرة تفاهم موقعة ف 

 حة النهب. الممتلكات الثقافية ومكاف
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اث  عت الواليات المتحدة األمريكية مؤخرا بمعدات إىل موقع التر كجزء من اتفاقية تطبيق مذكرة التفاهم، تتر

ات خارجية لمراقبة   ، كامت   
  بتيبازة، من ضمنها أعمدة إنارة حول المشح الرومان 

األنحاء، باإلضافة إىل  الثقاف 

  نظام السلك  للكشف عن الحرائق للمتحف. كما ت
عمل الواليات المتحدة األمريكية بشكل وثيق مع الجزائر ف 

  ذلك 
  بما ف 

اث الثقاف    متحف اآلثار مشاري    ع الحفاظ عىل التر
  جميلة والفسيفساء ف 

 . اآلثار الرومانية ف 

### 


