Procedure Supreme Council of Antiquities (SCA)
Algemeen
Procedure voor het indienen van een aanvraag voor archeologisch veldonderzoek bij het
Permanent Committee van de Supreme Council of Antiquities (SCA):
Afhankelijk van de status van het gebied waar het onderzoek plaats zal vinden, moet een
aanvraag 6 maanden (militair gebied) tot minimaal 3 maanden voor aanvang van het betreffende
onderzoek worden ingediend.
Aanvraag
Aanvragen voor archeologisch veldonderzoek dienen, ter doorgeleiding door het NVIC, minimaal
te omvatten:
De aanvraag (in het Engels gesteld) met een duidelijke, puntsgewijze omschrijving van
het te verrichten onderzoek, en waarvoor precies toestemming wordt gevraagd
([magnetische] survey, restauratie en/of transport van voorwerpen etc.). De officiële
naam en nationaliteit van de missie moet duidelijk worden aangegeven, en de
werkperiode.
NB: het uitvoeren van monsters e.d. wordt nooit toegestaan.
Specificaties van speciale technische en alle elektronische apparatuur.
Een lijst van deelnemers met kwalificaties. Het achteraf toevoegen van extra deelnemers
is niet meer toegestaan.
Voor iedere deelnemer een zgn. Security formulier, persoonlijk ondertekend en van 5
pasfoto's voorzien (betreft het een militair gebied dan 7 pasfoto's), en met fotokopieën
van
de
relevante
paspoortpagina's.
NB: de paspoorten moeten minimaal 6 maanden na afloop van het onderzoek geldig zijn!
Gedetailleerde geografische kaarten van het onderzoeksgebied. Voor opgravingen in
niet-militair gebied zijn 13 fotokopieën van kaarten voldoende.
Rapporten van afgelopen seizoenen, met Arabische vertaling* (ook op diskette, in Times
New Roman font met voet- en geen eindnoten) en overdrukken van desbetreffende
artikelen zijn eveneens vereist.

Voor onderzoek in militaire gebieden is additioneel vereist:
Tien (10) originele en ondertekende geografische kaarten (plus 3 fotokopieën) als het
een eerste aanvraag betreft, voor vervolgaanvragen kan volstaan worden met 3 originele
kaarten (plus 10 fotokopieën). De exacte lengte- en breedtegraden van het
onderzoeksgebied moeten worden aangegeven.
Een samenvatting van de activiteiten over de laatste jaren (niet alleen van het laatste
seizoen).
Aangegeven moet worden hoe en waar de expeditieleden gehuisvest zullen zijn.
Dit hele pakket moet in vijfvoud (de kaarten in 13-voud) en in één keer worden aangeleverd. Het
is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat dit compleet is. Zo niet, dan zullen daardoor
ontstane extra kosten (zoals voor bellen of faxen) aan de aanvrager doorberekend worden door
het NVIC.

* Het NVIC kan assisteren bij de Arabische vertaling van documenten.

