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  IUCNاإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 

ة ١٩٤٨تأسس االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام  ة و ، حيث يجمع كل من المنظمات الحكومي واع مختلف من أن
ة المنظمات غير الحكومية في شراكة  اعالمي دة من نوعھ ر من  و: فري يعضو  ١٠٠٠يضم أكث  لمواضيعا ف

  . اً بلد ١٤٠موزعة على المختلفة 

الم ل ى االتحاد الدولي لحماية الطبيعةيسعكإتحاد و  ى تشجيع ومساعدة المجتمعات في جميع أنحاء الع اظ عل الحف
ة  يكون عمل على ضمان أنعلى سالمة الطبيعة وتنوعھا، كما ي وارد الطبيعي تدام امنصفأي استخدام للم  اومس

 ً ة وخدمات العضوية يعةتنسيق برامج االتحاد الدولي لحماية الطبيتم لذا . بيئيا ة المركزي ة العام  من خالل األمان
ل؛  الم كك ا الع ر بھ ي يم ة الت ات نظر األعضاء للمرحل ل وجھ ة يمث تراتيجيات وخدمات ومعرف دھم باس وتزوي

ة . علمية وتقنيات داعمة يحتاجونھا من أجل تحقيق أھدافھم من خالل اللجان الست لالتحاد الدولي لحماية الطبيع
ر متطوع  ١٠٠٠٠أكثر من والتي تجمع  ي خبي ع ف ل، م اريع ومجموعات العم رق المش ى ف ز عل واع التركي أن

ةلحماية التنوع الحيوي و معينة  ل والمصادر الطبيعي ا. إدارة الموائ ة ھمس دولي لحماي اد ال ة  االتح راً الطبيع  كثي
ةوإيضاح التطبيق، وطنية للحمايةاستراتيجيات إلعداد مساعدة العديد من الدول  في شرافھا من خالأل ات للمعرف

وتحمل معھا توسع لشبكة المكاتب اإلقليمية والمحلية التي الالمركزية العملية تزيد من إن . مشاريع ميدانيةعلى 
  .تقع بشكل أساسي في الدول النامية

دولي اد ال ي االتح اط  يبن ى نق ة عل ة الطبيع وة اللحماي بكات، وائهعضألق ركائهش ز  ه وش دراتھم ودعلتعزي م ق
   .حفاظ على الموارد الطبيعية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمياالتحادات العالمية العاملة في ال

ة  ة الطبيع دولي لحماي اد ال ة استشارية كھذه الدراسة ھي جزء من دور االتح ة لھيئ دة للتربي م المتح ة األم منظم
  .راث العالميالت للتراث الطبيعي في اتفاقية) UNESCO(لم والثقافة يعتوال
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  ٢٨ريو موفيرني 
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  شكر وتقدير 
  

ة  يقدر ذه الخالصة الوافي تخرجتاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ان ھ يما من  اس من مجموعة من المصادر، والس
ة العاأعضاء فريق التراث العالمي في الماضي والحاضر ي اللجن المي ف راث الع اط االتصال للت اطق ، ونق ة للمن لمي

د  ضروريةلجھودھا الكبيرة التي كانت " نيل فينكوأ"وشكر خاص لـ . المحمية ذه الخالصة، و أيضاً ھارل داد ھ إلع
ةبالتشر الذي وضع مسودة مبكرة أل ذه الوثيق يد لتحضير . جزاء من ھ اد تاونس ل الوتش ذا المشروعالتحلي . مبكر لھ

ة " ايكل غرينم"كما أن ھذه الخالصة بنيت على عمل سابق لـ دولي لحماي اد ال ي االتح ة ف اطق المحمي امج المن وبرن
ي الان . الطبيعة ات الت ى قواعد البيان نعمليات التحليلية واالحصاءات التي ظھرت في التقرير اعتمدت عل  أعدت م

  .المصادر كما نتقدم بالشكر لمركز التراث العالمي لتوفير اإلمكانية الحصول على ھذه. قبل مركز التراث العالمي

  

  تنويه 

واد ، ال لكيانات الجغرافية في ھذا الكتاباان تسمية  أي حال عن رأي، وعرض الم ر ب دولي ل تعب اد ال ةاالتح  حماي
ة ، أو من السلطات ،  ما يخصالطبيعة وغيرھا من المنظمات المشاركة ب يم أو منطق الوضع القانوني ألي بلد أو إقل

   .أو بشأن تعيين حدودھا أو تخومھا

  

ات النظر واآلراء  ع وجھ إن جمي ك، ف ى ذل ي وعالوة عل رة الت ذه النش ي ھ ا ف ر عنھ أراء بالضرورة  تعكسال عب
   .أو شركائهالدولي لحماية الطبيعة االتحاد 

 
  من صندوق التراث العالمي لليونسكو  جزئي تمويلھذا المنشور، بتم إعداد 

ا من المن لحمايةاالتحاد الدولي ينوه  ة وغيرھ ة ظمات المشاركة الطبيع ة اإلنجليزي ى النص األصلي باللغ ودة إل للع
 . من أية أخطاء أو نواقص في ترجمة ھذه الوثيقة من النص األصليتخوفاً 
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  القيمة العالمية اإلستثنائية 

  لمعايير تسجيل الممتلكات الطبيعية خالصة
 على قائمة التراث العالمي

  

  المحتوياتقائمة 
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 ٢٦ ........................................................................................... اآلثار المحتملة للجنة التراث العالمي

 ٢٧ ........................ إلشارة إلى قيم األقليات و السكان األصليين و المحليين أو أنھا أھملت في قرارات اللجنة؟كيف تمت ا .٥
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 ٢٩ ........................................................................................................... تأثير االستراتيجية العالمية .6
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 ٣٠ ......................................................................................... التبعات المحتملة للجنة التراث العالمي
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 ٣٢ ..................................................................................................................................... المالحق
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  القيمة العالمية االستثنائية
 على قائمة التراث العالميعية الممتلكات الطبيالخالصة الوافية لمعايير تسجيل 

 
 المقدمة .١

 

المي جميع المواد والقرارات ذات الصلة حول ملخصات" لتحضير ٢٠٠٦عام دعت لجنة التراث العالمي  .١٫١ راث الع ، للجنة الت
تثنائية لتوضيحلتجمع على شكل كتيبات ارشادية من مواد سابقة  ة االس ة العالمي رارات حول القيم ق الق ة تفسير وتطبي . كيفي

قفي في التقرير يرد سكما  ة  ١المحل ع الشروط المرجعي يجمي ترطت الت ة ان تكون  ١ھااش ي اللجن ادية ف ات االرش ذه الكتيب ھ
 :لتبين بالتحديدوبعض الحاالت الرمزية، األمثل موضحة للمارسات ال

 

 

 تطبيق للمعايير ذات الصلة للترشيحات الناجحةال  
 

  القائمة، والمعيار التي تنطبق عليه؛لتسجيل المواقع على ما ھو الحد األدنى 
 

 ع المقترحة للتسجيل أو الدول األطراف ال/ية تبرير الدولة الطرفكيف ك ذا  مواق د من  صلةلكل ممتل ر واعتم فّس
 .يقبل لجنة التراث العالم

  

 التسجيل؛عند نة جمن قبل اللو إلى أي مدى بتوصيات الھيئات اإلستشارية  كيف يؤخذ 
  

 شكل واضححذفت ب أنھا أھملت و كيفأو أو المحليين، /كان األصليين وقليات والساألقيم يعزى إلى يف ك. 
 

  االستراتيجية العالمية اطالق( ١٩٩٤على قرارات اللجنة منذ االستراتيجية العالمية أثرت أو لم ثؤثر كيف.( 
 

رار )IUCN(االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  استجابةان ھذه الخالصة ھي عبارة عن  .١٫٢ ة  لق اره اللجن ة الباعتب ستشارية االھيئ
اط الست بني ھذا التقرير على أساس. لتراث الطبيعيفي مواضيع اللجنة التراث العالمي  ابقة،  النق يإلالس ل أول  عطاء تحلي

ع  قرارات لجنة التراث العالمي وتوضيحط الضوء على يتسلومحورية ال حاالتلقرارات اللجنة، وتحديد ال ا م  حاالتعالقتھ
 : مالحظات االتحاد. من التقرير ٢نص في الملحقال أبرزت فيددة مح

 

 القرارات المفصلية ق ب ا يتعل و، و خصوصا بم رت  و .لقد نمى مفھوم القيمة العاليمة االستثنائية و ما زال ينم تغي
ة  ع مراجع التزامن م ة، معايير إدراج المواقع ب ادات العملي دااإلرش ئلة معق دد من األس يم ع ا جعل تقي أدى  و ،مم

 .القديمةو ھذه بالخصوص ھي حالة قرارات اللجنة . أجوبة ذاتيةمواضيع جوھريا ألن تكون أجوبة بعض ال
 

  ة المي(ناقشت اللجن راث الع ة الت ة  )لجن راء الداعم ات الخب تثنائيةمفومجوع ة االس ة العالمي وم القيم ي  ھ ق ف بعم
ام مناقشة في اجتماال ھاأحدثوالمناسبات، أبرزھا العديد من  ازان ١٩٩٥٢ع الخبراء ع ي ق اد  حيث. ف تجنب االتح

ي المناقش رار ف ة التك ة الطبيع دولي لحماي ا وال الغ عنھ الل االب ن خ ة م ة ات العام ة، الكتاب ر للجن ع تقري ن م لك
 .في اجتماع قازان لتعمل على اصدار ھذه الخالصةالتي معلومات محدثة عن تلك 

                                                            
  .٢٠٠٦عام  فيلنيوسللجنة التراث العالمي في  30COM9انظر قرار   ١
): ٢٠٠٥ديربان، (العالمي للجنة التراث  29COM INF.9Bانظر الورقة ). ٢٠٠٥أبريل  ٩-٦قازان، الفيدرالية الروسية، (اجتماع خاص للخبراء   ٢

  مالحظة ھامة للسيدة كريستينا كاميرون وتقدمات من قبل مركز التراث العالمي والھيئات االستشارية
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 ٣ات ناجحةتطبيق المعايير ذات الصلة من أجل ترشيح .٢
 

  ٤"إرشاداتھا العملية التفاقية التراث العالمي و"المبادئ والتوجيھات 
  

ز .٢٫١ ة تمي مية لل الوثيق تثنائية الرس ة االس ة العالمي وم القيم ة مفھ المي أھمي راث الع ذكر أنت افي  " فت راث الثق ات الت بعض ممتلك
ان  "التراث العالمي للبشرية جمعاءوالطبيعي، تمثل أھمية استثنائية توجب حمايتھا باعتبارھا عنصراً من  ران مھم وھناك أم

 :من ھذا التصريح باإلعتبار يؤخذان
 

  ة م تخصص لتضمن ان االتفاقي ي، ل افي والطبيع راث الثق ع الت ع مواق ة جمي ا موجةحماي ع ذات  لكنھ ك المواق لتل
 .فقط القيمة العالمية االستثنائية

 

  كله للجنس البشريالتراث ھو  على أن الحفاظ علىمشدداً  النھج العالمييؤكد. 
 

ة أو  .٢٫٢ الميزة الثقافي تثنائية ب ة االس ة العالمي المي إذ عرفت القيم راث الع ة الت ة لوثيق ادات العملي ي اإلرش ة ف ذه الرؤي ضمنت ھ
ة للبشرية جمعالطبيعية االستثنائية لدرجة أنھا تتجاوز الحدود الوطنية و تصبح أھمية مشتركة لألجيال  . اءالحاضرة و المقبل

 ).٤٩فقرة . أ٢كما ذكر في القسم  .بأسرهو لھذا كانت حماية ھذا اإلرث أھمية قصوى للمجتمع الدولي 
 

تثنائية و لھذه األھمية اعتبرت  .٢٫٣ نالقيمة العالمية االس ة رك اء المركزي لالتفاقي ر اال .البن ة، و يعتب ة الطبيع دولي لحماي اد ال تح
 :لمسائل التالية ذات صلة في تعريف معناھاا

 

 تثنائية ون ا: االس ب ان تك ة العالمييج ات ذات القيم تثنائيةلممتلك ة ة اس ر اعتيادي ة . غي دولي لحماي اد ال ح االتح أوض
ع الجغرافي  "الطبيعة في عدة اجتماعات للخبراء  المي وضعت لتحدد الموق تثنائيةان اتفاقية التراث الع ع االس  -للمواق

 ؛"استثنائية على األرضاألكثر  القيمة الثقافية أو الطبيعية األماكن ذات
 

 المي ةيغطي نطاق : ع ا، فض االتفاقي راد حمايتھ ات الم ة الممتلك ق بأھمي ا يتعل ع فيم الم أجم ع الع ا لجمي الً عن أھميتھ
 كانت من منظور وطني أو إقليمي؛ لتعريف ال تعتبر القيمة العالمية االستثنائية إذاوتبعاً ل. الشعوب

 

 ة ل إن : القيم ا يجع تثنائيالممتلم ات اس و  ةعالميوة ك ا"ھ ف واضح " قيمتھ ى تعري وي عل ي تنط ذه لوالت دل ھ ا تع م
ا في ھاوتصنيف ھاترتيب من حيث ،الممتلكات من أھمية أو قيمة ه، بم يم ه باالعتماد على معايير واضحه وثابت أدراك وتقي

 .تھالسالم
 

ه  تتناول النقطة األخيرة .٢٫٤ اداتشرط ھام حددت ة وھو اإلرش ك ذتعت أن اللجن ر الممتل ة  يب تثنائيةقيم ة اس ا استوفى  عالمي إذا م
ي كما وجدت . حددتھا لجنة التراث العالمي التي واحداً أو أكثر من المعايير اداتف ام (المنقحة  األرش د، ٢، القسم )٢٠٠٨ع

ا ھي ، القيمة العالمية االستثنائية لتحديدمعايير  ١٠تشمل  موعة واحدةفي مجعبارة ان المعايير   ٧٧الفقرة  ي كم موضحة ف
 : للتالي ، حيث تقدم ھذه المعايير مدخالً ١اإلطار

 

ة الطرف أو تبرر من خالل ھذه المعايير   .أ  دول األطراف ترشيح الدول كال المي ل  ليصبح الممتل راث الع سجل ويلت
 على قائمة التراث العالمي، 

هأو أك إذا ما استوفى واحد الممتلك تقيم الھيئات االستشارية واللجنة   .ب  رتبط ب ا ي ايير وم ذه المع  شروطمن  ثر من ھ
ايلذلك . السالمة ر العشر يال يمكن تفسير مفھوم القيمة العالمية االستثنائية أو حتى تطبيقه دون األخذ باإلعتبار المع

 .للتراث العالمي
اي ٧٨ الفقرةفي يالحظ وعالوة على ذلك ، كما  .٢٫٥ ك مع ق الممتل اً ان يحق يس كافي المي لكي من اإلرشادات فإنه ل راث الع ير الت

توفي شروط  ة واإلدارة  أو/السالمة ويعتبر ممتلكا ذا قيمة عالمية استثنائية، بل يجب ان يس األصالة وأن يكون نظام الحماي
وم /وھكذا فإن شروط السالمة و .كافيا لضمان حماية الموقع ى أو تطبيق مفھ د النظر إل زأ عن أو األصالة ھي عنصر اليتج

 .ودون تحقيق كالھما ال يمكن تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي ة االستثنائية على حد سواء،القيمة العالمي
 

 

                                                            
  ) ٢انظر الھامش (يعتمد جزء كبير من ھذا القسم على تقديم االتحاد في اجتماع الخبراء في قازان   ٣
اسية من وثائق االتفاقية، ويتم تحديثھا بشكل منتظم من قبل لجنة التراث العالمي، وتمت آخر مراجعة عام التفاقية التراث العالمي ھي وثيقة أس اإلرشادات  ٤

   www.whc.unesco.org:االلكتروني اإلصدار األخير مع التعديالت الطفيفة منذ تلك التواريخ يمكن الحصول عليھا من موقع اليونيسكو. ٢٠٠٥
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ديثاً و .٢٫٦ ات ح يم الممتلك د تقي إن، المرشحةعن ة  ف دولي لحماي اد ال االتح
ث يُ  ة، حي ادئ التوجيھي د بالمب ة يسترش ات الطبيع ن الھيئ ب م طل

ة ع ة وعلمي ون موضوعية ودقيق ارية أن تك ى االستش يمھم عل د تقي ن
 ).ب وج١٤٨الفقرة (مستوى مالئم من االحترافية 

 

ح .٢٫٧ ك المرش يم الممتل د تقي ثو عن ن حي ه م ة  إمكانيات ةالقيم  العالمي
دد  ار ع ة يأخذ باإلعتب ة الطبيع االستثنائية، فإن االتحاد الدولي لحماي
رات  ات الخب عة من المعلوم ى مجموعة واس من العوامل ويعتمد عل

 :تشمل على سبيل المثال ال الحصر، مايليالعالمية، التي 
 

  ه يح وتبريرات ف الترش تالك امل تثنائية الم ة االس ة العالمي لقيم
 على أساس معايير محددة و تحليل المقارنة العالمية،و، للممتلك

 

  ة ة األدبي ات والمراجع ل المعلوم م (تحلي امج األم ن برن دعم م ب
 ،)والمركزالعالمي لرصد الصون –المتحدة للبيئة 

  

  ات ة دراس دولي العالمي اد ال ة لالتح ة المحوري ة الطبيع لحماي
 ،)١في الملحقكما ذكر (وآخرون 

 

 رتبط ب ه تحليل م المي وأولويات ام التصنيف الع م (نظ انظر القس
ً  ٣٫٢و  ٣٫١ ا ة  )الحق ة الطبيع دولي لحماي اد ال ل االتح وتحلي

 لقائمة التراث العالمي،
 

  راءأراء وتوصيات المستخلصة من مراجعة بكات من  الخب وش
يين ة ( المختص اطق المحمي ة للمن ة العالمي  ٥WCPAالھئي

اد  رى لالتح ات أخ ي وھيئ توى اإلقليم ى المس ه عل ومكاتب
وطني الم و، وال توى الع ى مس اد عل رامج االتح اور الب مح

 ، )واألعضاء والشركاء
 

  ه من الزيارات الميدانية للتقييممستقاأراء وتوصيات.   
  

 ة النھائي ابقاً المراجع ا س م ذكرھ ي ت ات الت ع المعلوم ة لجمي
ي  والتوصيات المقدمة من ھيئة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ف

 .التراث العالمي
 

  تطبيق القيمة العالمية االستثنائية على ممتلكات التراث الطبيعي والثقافي
 

ات، يمضي كجھات رسمية مسؤولة عن تقييم  .٢٫٨ طلبات تنسيب الممتلك
دولي اد ال ة  االتح ة الطبيع ار  )IUCN(لحماي دولي لآلث والمجلس ال

يم) ICOMOS(والمواقع  ة بتقي ذه المھم ي ھ دما ف راث  ق ع الت مواق
ي  نح يترش(الطبيع ايير م ب المع ة  و) ١٠-٧بموج ع الثقافي المواق

رة و . على التوالي) ٦-١بموجب المعايير ترشيح( في السنوات األخي
ت ا إذا كان المي م راث الع ة الت ت لجن ان  ناقش ان تطبق ان الھيئت ھات

ة ة مختلف تثنائية بطريق ة االس ة العالمي وم القيم نمفھ ه م  ، إذ أن
ات  الضروري ين الممتلك ة ب ات الجوھري ار االختالف ذ باإلعتب األخ

ار ث يلخص اإلط ة، حي ة والطبيعي ذه  ٢الثقافي ن ھ ض م اً بع الحق
ات ي . االختالف ة فف ى االتفاقي دة عل ألة ليست بالجدي ذه المس ن ھ ولك

ام  ة ع ة  ١٩٧٩بداي ة العالمي د القيم ي تحدي عوبة ف رت ص ظھ

                                                            
  World Commission on Protected Areas (WCPA)محمية الھيئة العالمية في المناطق ال  ٥

ادئ ( معايير التراث العالمي: ١اإلطار  مستخلصة من المب
  )التوجيھية التفاقية التراث العالمي

  
ة . ٧٧ ة عالمي ك ذي قيم ة الممتل ر اللجن رة (تعتب ر الفق انظ
  :كثر من المعايير اآلتيةإذا كان يمتلك واحد أو أ) ٥٣-٤٩

 أن يمثل إحدى روائع العقل البشري المبدع؛ .١
 

داد  .٢ ى امت ة جرت عل ة قوي أثيرات متبادل ه ت ى في أن تتجل
الم،  ة من الع ة معين فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافي
ا أو  ة أو التكنولوجي ة المعماري ور الھندس ق بتط تتعل

ميم المن دن أو تص يط الم ة أو تخط روح الفني اظر الص
 الطبيعية؛

 

د  .٣ ى تقلي تثنائياً، عل ل اس ى األق داً عل اھداً فري ف ش أن يق
 ثقافي أو على حضارة ال تزال حية أو حضارة مندثرة؛

 

ع  .٤ اء، أو لمجم ن البن نمط م ارزاً ل اً ب ون نموذج أن تك
ة أو  معماري أو تكنولوجي أو لمنظر طبيعي يمثل مرحل

 مراحل ھامة من التاريخ البشري؛
 

دم نموذ .٥ ة أو أن يق رية تقليدي توطنة بش ارزاً لمس اً ب ج
تغالل  ي أو الس تخدام األراض دي الس لوب تقلي ألس

ة  ات(البحار، يمثل ثقاف ل التفاعل ) أو ثقاف ة، أو يمث معين
ه  بح عرض دما يص يما عن ه، وال س ان وبيئت ين اإلنس ب

 لإلندثار بتأثير تحوالت ال رجعة فيھا؛
 

ر أو مل .٦ و مباش ى نح ى عل اً عل ون مقترن وس أن يك م
ة  دات، أو بمصنفات أدبي ة، أو معتق د حي بأحداث أو تقالي

ارزة  ة ب ة عالمي ة ذات أھمي ذا (أو فني ة أن ھ رى اللجن ت
 ؛)المعيار يستحسن استخدامة مقترنا بمعايير أخرى

 

ر أو يضم  .٧ أن ينطوي على ظواھر طبيعية منقطعة النظي
ة  ة جمالي تثنائي وأھمي ي أو اس ال طبيع اطق ذات جم من

 فائقة؛
 

ا  أن .٨ اريخ األرض، بم يقدم أمثلة فريدة لمختلف مراحل ت
ات  ى األرض، وللعملي اة عل جل الحي ك س ي ذل ف
ور  ي تط ؤثرة ف ة والم ة الجاري ة الھام الجيولوجي
ة أو  الم الجيومورفي ية، أو المع كيالت األرض التش

 الفيزيوغرافية الھامة؛
 

ة  .٩ ة الھام ة والحيوي ات البيئي دة للعملي ة فري دم أمثل أن يق
ؤث اه الم م المي ة األرضية ونظ نظم البيئي ي تطور ال رة ف

ات  ة والجماع احلية والبحري ة الس نظم البيئي ة وال العذب
 النباتية والحيوانية؛

 

ة لصون  .١٠ ا دالل ة وأكثرھ واطن الطبيعي م الم أن يشمل أھ
واطن  ك الم ا في ذل ع، بم التنوع الحيوي في عين الموق
ة  ة عالمي ددة ذات قيم اس مھ ى أجن وي عل ي تحت الت
ى  ة عل م أو المحافظ ر العل ة نظ ن وجھ تثنائية م اس

 الثروات؛
 

تثنائية يجب أن . ٧٨ ة اس ة عالمي لكي يعتبر ممتلك ما ذا قيم
المة و رطي الس اً ش توفي أيض مل /يس الة وأن يش أو األص

  .نظاما مالئما للحماية واإلدارة يضمن صونه
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ة الدراسات المسحية التفصيلية لتسھيل حتى باستخدام االستثنائية،  اراالعملي ار، ختي ديم اختي ان من الصعب تق اكن  إذ ك االم
 . دراجھا على قائمة التراث العالميإليتم  األماكن الطبيعية عن الثقافية

 

اتين  ين ھ ات ب ات ليست صحيحةان الفروق ن الممتلك وعتين  م ان، و  المجم ي بعض األحي تنتاج ف ى اس اد أدت إل أن االتح
ة  الدولي لحماية الطبيعة والمجلس الدولي لآلثار والمواقع ة العالمي وم القيم ق مفھ ي تفسير وتطبي ال يمتلكان معايير متكافئة ف

ه تاء التي جھة النظر ھذه ال تأخذ باإلعتبار حقيقة البنو و. االستثنائية ةقوم علي ة  القيم ا المختلف تثنائية وتعريفاتھ ة االس العالمي
ي اال ايير ف ةبالنسبة إلى المعالم الثقافية والطبيعية، وھو األمر الذي انعكس في النھاية عند صيغة المع د .تفاقي اد  فق دد االتح ش

ب دة مناس ي ع اً ف ع مع ار والمواق دولي لآلث س ال ة والمجل ة الطبيع دولي لحماي رق األساسي ال ذا الف دير ھ ى أن تق ي ات عل ف
ة الذي ظھر في معايير التراث العالمي لممتلكات الثقافية والطبيعة ا ة العالمي وم القيم د وتطوير مفھ ي تحدي ر أساسي ف ھو أم

تثنائية ذا عكست . االس ايزو لھ يم متم ذا االختالف من خالل تطوير أطر تقي ارية ھ ات االستش ة من الھيئ ة المشورة المقدم
 .لتعادل المعايير المھنية تكميلية

  

)على سبيل المثال ال الحصر(اإلختالفات األساسية بين الممتلكات الثقافية والطبيعية : ٢اإلطار

الممتلكات الطبيعيةالممتلكات الثقافية

زعة ليست مو متنوعة وو ، مبعثرةالمواقع  عادة ما تكون .١
 في العالم بالتساوي

سلطات إدارية، وغالباً /ى وحدات إقليميةمعظم المواقع مقسمة عل .١
ما تكون موزعة على مساحات كبيرة من المناطق البيئية أو 

 .مناطق أحيائية في العالم

قيمة أو نوعية المواقع على أمور مثل المواد غالبا ما تعتمد  .٢
المستخدمة؛ متى وكيف تم إنشاء بعض الممتلكات؛ تاريخ ھذا 

 تنسب لھا سبب أھميتھا للمجتمعالممتلك وقيمته التي يمكن ان 

غالباً ما تكون القيمة أو الصفات مرتبطة في صفات يمكن قياسھا  .٢
. عدد األنواع المستوطنة، الخ ،مثل تنوع األحيائي في األنواع

  ).طالما ھذه المعلومات والبيانات متوفرة(

  ، قيم المواقع غالباً بھوية المنطقة الثقافيةترتبط  .٣
  .ييمو ھي المعنية بالتق

ان قيم ھذه الممتلكات عادة ما تكون مرتبطة بمعلومات علمية  .٣
  .والتي تسھل تحديد أھداف التقييم

يؤدي ما ورد أعاله إلى تنوع عالي في الحاالت، مما يجعل  .٤
  .ألنظمة تصنيف واضحة عرضةالتراث الثقافي أقل 

المرتبط في المعالم الجغرافية و التنوع (ينعكس التقييم العلمي  .٤
  .في أنظمة التقييم) يالحيو

يستخدم ) استناداً إلى أوجه التشابه(إن إطار التصنيف النوعي  .٥
/ عادة لتقييم التراث الثقافي، والتي تكتمل في إطار زمني

  إقليمي و إطار محوري

مع االختالفات الحيوية الجغرافية (إن إطار التصنيف النوعي  .٥
الطبيعي، والتي عادة ما تستخدم لتقييم التراث ) والصفات المميزة

  تستكمل عن طريق اإلطار المحوري

  

 لقائمة التراث العالمي االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمجلس الدولي لآلثار والمواقع بناًء على تحليل استخدمت المعلومات أعاله : مالحظة

  

  ٦تخلطالعامة لتسجيل ممتلكات التراث العالمي الطبيعي والثقافي والطبيعي الم التوّجھات
 

ة موقعا كمواقع تراث طبيعي  ١٦٦تم تسجيل  .٢٫٩ راثبموجب اتفاقي الي الت ي الوقت الح المي ف  اوطبيعي اثقافي اموقع ٢٥و ٧الع
ام  التوّجھاتفي الجداول الالحقة يمكن ان تشاھد . على قائمة التراث العالمي امختلط في تسجيل مواقع التراث العالمي منذ ع
راث الطبيعي و ٢و ١لشكلين وا ١في الجدول  فنشاھد، ١٩٧٨ ع الت داد مواق تلطاع ام و. المخ ذه األرق ل مھ متلكات تمت تمث

 مؤجلة من سنوات سابقة الأو  المطابقةالموافقة على التمديد لھا، وأيضاً تلك 

 ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧ ١٩٨٠ ١٩٧٨١٩٧٩ لمواقع
 ١٤ ١٢ ٩ ٦ ١١ ١٧ ٨ ٨ ١٣ ١٣ ١١ ١٥ ١١ ١٧ ٦المرشحة
 ٤ ٦ ٥ ٣ ٨ ٩ ٦ ٥ ٧ ١٠ ٧ ١١ ٥ ١١ ٤ المسجلة

 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٥ ١٩٩٣١٩٩٤ المواقع
 ١٣ ١١ ١٦ ١٧ ١٥ ٥ ٢٠ ٢٣ ٢٢ ٨ ١٥ ١٦ ٩ ١٣ ١٤المرشحة
 ٧ ٣ ٨ ٥ ٥ ١ ٦ ١١ ١٣ ٣ ٨ ٧ ٦ ٨ ٤ المسجلة

                                                            
ولم يتم مراعاة التغييرات في صياغة المعايير وغيرھا . كل التحليالت تستند على بيانات موجوده على قاعدة بيانات مركز التراث العالمي للقرارات السابقة ٦ 

  من التباين في التفاصيل ضمن البينات المعروضة عليھا
  .المجموععلى القائمة من حيث موقع قد أدرجت  ١٦٧ أي أن ٢٠٠٧من قائمة التراث العالمي في عام ) مانعُ (ة المھا العربية يمحم حذفت ٧
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  االتجاھات السائدة من خالل عدد الترشحيات والمواقع المسجلة1 لالشك

 
 ، و عبر عن نسبة النجاح بالمواقع المقبولة إلى كافة طلبات التنسيب،ممتلكات التراث الطبيعي والمختلط،لنجاح التسجيل نسبة  توّجهيعبر الشكل عن 2 الشكل

ين متوسط التسجيل) والخط المتقطع. (على أنه تم تسجيل نصف عدد المواقع المرشحة% ٥٠لى سبيل المثال تعبر عف اه  يب كل خمس سنوات لتوضيح االتج
  العام لنجاح تسجيل المواقع

  

د األعدد من المالحظات يمكن الخروج ب ٢و ١والشكل  ١و من خالل العالقة بين الجدول  .٢٫١٠ ول من حيث نالحظ انه خالل العق
ل سجل  تفاقيةاال تثنائية،  مث اغوسعدد كبير من الممتلكات الطبيعية المميزة ومعروفة بقيمتھا العالمية االس ى  جزر غاالب عل

ه تحليلالمن خالل  كما لوحظ ھذا بشكل حقيقي. القائمة تينا الذي قدمت راء،  كريس ازان للخب اع ق ي اجتم اميرون ف تعكس  وك

يلوالمواقع التسجالترشيحات خالل السائدة في عدد من  التوجّھات  

  متوسط النجاح في تسجيل الموقع الطبيعي توّجھات
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بة عالي جيل نس رة تس ذه الفت دل ھ ات بمع ن الممتلك ن التسجيالت، % ٦٥ة م ة حيث م ي الدراس رح ف ديم المقت يم و تق م تقي ت
ي ،  الممتلكات المسجلة ھذه عدد كبير منالعالمية األولى لألتحاد الدولي لحماية الطبيعة ل ة ف في تقرير أعظم المناطق الطبيعي

 .)١٩٨٢(ام وھو جرد لتحديد جودة ممتلكات التراث العالمي الطبيعي ع: العالم
 

ة، لكن .٢٫١١ ود التالي ي العق ع ف ين انخفض  هان متوسط الترشيحات ارتف راوح ب نة الواحدة% ٥٠ -٣٠ليت هان . للس انحفاض  توّج
 :الماضية من االتفاقية يعكس مجموعة متنوعة من العوامل منھا ٢٠ ال معدالت تسجيل الممتلكات على مدى السنوات

 

 ي زة ف ة،  حقيقة ان معظم الممتلكات المتمي ى من االتفاقي نوات األول ي الس م تسجيلھا ف د ت الم ق ا انعكسالع دل من  كم مع
 التسجيل المرتفع في تلك الفترة؛

 

  ة ة الطبيع دولي لحماي اد ال المي و االتح راث الع ة الت ل لجن ن قب تثنائية م ة االس ة العالمي ر صرامة للقيم ق أكث ة كتطبي ھئي
ارية ت استش رور الوق ع م وم الق. م ق مفھ تثنائية ان تطبي ة االس ة العالمي داً،يم ر تعقي بح أكث ك  و اص زى ذل ن ليع تحّس

ذلك من خالل اجتماعات الخبراء  ھاتم استخالص لتيا التي سھلت عملية المقارنة التحليليةلحد كبير و علومات المتوفرة ال
تراتي مجموعةاالتحاد  ومن خالل إعداديعقدھا مركز التراث العالمي، التي  ا من المنظمات جيةمن الوثائق االس ، وغيرھ
 . ٨التي بالتالي أدت إلى ازدياد المعرفة والوعي لمفھوم القيمة العالمية اإلستثنائيةو

 

  ا اً لم ة، وفق ة الطبيع دولي لحماي اد ال المي واالتح راث الع تطبيق أكثر صرامة لشروط السالمة للممتلك من جانب لجنة الت
 ،التراث العالمي اتفاقيةإرشادات ورد في 

 

  الي أصبحت دة، وبالت يم الترشيحات الجدي مع ازدياد عدد الممتلكات المسجلة أصبح من السھل وضع معايير مرجعية لتقي
 .معين لجنة التراث العالمي أكثر ثقة عندما ترفض تسجيل ممتلك

 

  ل لجنة التراث العالمي للنظر فيھا للتلتعود ألن  أو المشار إليھاتزايد عدد الممتلكات المؤجلة أدى دا سجيل مث ة البان محمي
 ).جنوب أفريقيا(، ومنطقة كيب فلورا )الصين(العمالق سيتشوان 

 

ان  .٢٫١٢ ي ك ارم الت نھج الص المي ونال راث الع ة الت ه لجن اً تبعت ل أيض ن قب ة م ة الطبيع دولي لحماي اد ال يم فياالتح ق بتقي ا يتعل م
ا الممتلكات الطبيعية أحد  ي اسباب اعتبارھ اذج ألفضل الممارسات ف ةنم اطق المحمي د المن ذه . إطار تحدي حيث انعكست ھ

ادن ) Shell(شيل األخيرة المتخذة من قبل قرارات الأيضاً في المعايير العالية  دين والمع دولي للتع ، )ICMM(و المجلس ال
 .ذه الممتلكاتھختيار المطبقة في ا فبالتالي ارتفعت جملة المعايير .الطبيعي العالمي تجنب العمل في مواقع ممتلكات التراثل
 

  

  تطبيق معايير التراث العالمي فيما يخص ممتلكات التراث الطبيعي التوجّھات في
 

ةيجب ان ُيرى  .٢٫١٣ تثنائية  تطبيق مفھوم القيمة العالمي ايير  مضمون من خاللاالس ةالمع المي  األربع راث الع ات الت يم ممتلك لتقي
الم إرشادات اتفاقيةكما ھو موضح في الطبيعي،  رة ي التراث الع ي الفق يتم  و ،٧٧ف اً س ق لوصف الحق راث تطبي ايير الت مع

 .مع بعضھاوكيفية تقييمھا وعالقتھا ) ١٠-٧( األربع العالمي الطبيعي
 

ين الشكل .٢٫١٤ راث ) ٣(يب ة الت ى قائم اً عل ات المسجلة حالي ن خالل الممتلك ار م ل معي ا ك تخدم فيھ ي اس رات الت دد الم مجمل ع
ذه. العالمي يمكن أن نستنج من ھ ار  ف ة ھو المعي اريخ االتفاقي ى مدى ت تخدماً عل ايير اس ر المع ام أن اكث رتبط ( ٧األرق والم

ة ة الخارق واھر الطبيعي ة والظ ة الجمالي ار) بالقيم أتي المعي م ي ن ث ددة ( ١٠وم واع المھ وي واألن التنوع الحي رتبط ب و الم وھ
 ). باالنقراض

 

                                                            
التحليلية، لمعلومات حول المقارنة العالمية امصادر الوثيقة، والتي تغطي مجموعة من من ھذه  ٢مثال على ذلك، انظر المرجع الوارد في الملحق   ٨

  قوائم التمھيديةجديد الومراجعة وت
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  ة الستخدام معايير التراث الطبيعي األربعةاألرقام الكلي ٣الشكل 

 

ة في الصفحات الالحقة سيتم عرض تحليالت بيانية وف .٢٫١٥ المي المختلف راث الع ايير الت اريخ احصائية الستخدام مع ى مدى ت عل
ة التي استخدمت فيھا اعدد المرات حول ملخصاً ) ٢(يبين الجدولو . االتفاقية ايير المختلف ى شكل مجموعاتلمع ، لتكون عل

المي لكالستتحليالت توضح مجموعة فإنھا ) ١٢-٤(أما الرسوم البيانية  راث  الخدام معايير التراث الع راث الطبيعي والت الت
 .المختلفةتطبيقات المعاييرحول  من التحليالت اجزءص وافي يذكر فھو ملخأما ما تبقى . المختلط

 

عدد المعايير
ع  المواق

الطبيعية
ايير  المع

المستخدمة
ة مواق ع طبيعي
فقط

ة  ع مختلط مواق
 فقط

ة  ع طبيعي مواق
 ومختلط

  ٣٣ معيار واحد

١٣ ٧ ٧٦ 
١٣ ١  ١٢ ٨ 
٣ ٠ ٣ ٩ 
١٣ ١  ١٢  ١٠  

  ٨٦ معيارين

٢٤ ٣ ٢١ ٨، ٧  
١٢ ٢ ٩،٧١٠  
٢٢ ٣  ١٠،٧١٩  
٢ ٠  ٨،٩٢ 
٢  ٠  ٢ ١٠،٨  
٣٥ ٣  ٣٢ ١٠،٩  

  ٢٨ ثالث معايير

٤ ١  ٣ ٧،٨،٩  
٤  ٠  ٤ ٧،٨،١٠ 

٢١  ٣  ١٨  ١٠،٩،٧  

٣  ٠ ٣ ١٠،٩،٨  
  ٢٠ ١  ١٩ ١٠،٩،٨،٧ ١٩ أريع معايير
  ١٩١ ٢٥  ١٦٦   ١٦٦ المجموع

 

 

 :٢ببعضھما لتفسير الجدول مشاھدتان مرتبطان ھناك  .٢٫١٦
  تثناء ايير معالظھور من حيث تكرار يبدو ان ھذه المعايير طبقت بالتساوي على الممتلكات الطبيعية ارباس  ).٨(المعي

دة ايير الجدي و . و لقد أخذ تغير بعض الكلمات و التفسيرات للمعايير في االعتبار عند إعادة توقيع الممتلكات على المع
 .تفسير الجدول عندفي اإلعتبار  التغييراتھذه أن تؤخذ مع ھذا يجب 

 

  ٧المعيار    ٨المعيار  ٩المعيار  ١٠المعيار   

 العدد ١٢٠ ٧٢ ١٠٠ ١٢٠ 

)التيكل التسج(استخدامات معايير التراث العالمي الطبيعي 
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  راھنيشير الجدول إلى المعايير التي بموجبھا يتم تسجيل ممتلكات ي الوقت ال المي ف راث الع ل من ف. الت دد قلي ذه ع ھ
ايير إضافية، حيث الممتلكات الطبيعية سجلت بموجب معيار واحد بيل ف. أخرى تم إعادة ترشيحھا بموجب مع ى س عل

ة( ٧المعيار المثال منطقة خليج ھا لونج في فيتنام سجلت بموجب  اظر طبيعي ام ) قيم من دھا سج ١٩٩٤ع  تلومن بع
 ).القيم الجيولوجية( ٨المعيار  ھوو أخرىبموجب معايير  ٢٠٠٠عام  مرة أخرى

 
ارين  ،%)٨٠( الغالبية وھينجد أن  )٢(عند تحليل أعمق لبيانات ممتلكات التراث الطبيعي في الجدول  .٢٫١٧ سجلت بموجب معي

بة رين التسجيل بموجب معيافيكون أو أكثر،  راراً بنس ر تك ا من  %).٥١(ھو األكث ق أم ارينحيث التطبي نالحظ أن  ،للمعي
ارين ن اء المعي بة التق وي( ١٠و ٩س وع الحي ة التن ة وحماي ات الحيوي ال العملي بيل المث ى س ً ) عل ا ا مع بة  وتطبيقھم أتي بنس ي
ة نستنتج من ذلك حقيقة أن الممتلكات ذات القيمة العالمية االستثنائية في العمليات ل، %)٣٨( وي الحيوي ي تحت بالف ى  غال عل

ل  م الموائ ياأھ ي تحم وي لت وع الحي ار . التن ا المعي ة( ٨أم ات الجيولوجي ار ) العملي ع المعي ان  ٧م ي  فيلتقي ل وھ بة أق بنس
 .١٠أو ٩لتقي مع أحد المعايير ي، ونادراً ما %)١٤(
 

راثلمتكاملة تطوير قائمة  أھمھاحصلت تغييرات مھمة في تطبيق المعايير الطبيعية، فكان  .٢٫١٨ المي ممتلكات الت ذ الع ي األمر ال
ة و) السادس ىمن األول إل(منفصلتين ستة ثقافية  قائمتينإعادة ترتيب قائمة المعايير من انعكس في  ة طبيعي من األول (أربع

ايير، لتصبح ٢٠٠٥عام  اإلرشاداتسبقت وجود  التيالمرحلةوھي ، )الرابعإلى  صدر لي . قائمة واحدة مكونة من عشرة مع
ايير د للمع د ا .الترتيب الجدي ةفنجد عن ابقة ب لمقارن ة الس ارالقائم ر ترتيب المعي ة ) ٣(الطبيعي تغي ة القديم ي القائم  يصبحلف

ار  م ت ٧المعي بمن ث ايير في الترتي اقي المع ه ب اً  تبع ان تمام ا ك ةتكم ة القديم ي القائم ا ف إن . عاقبھ ذا ف ة وبھ الصياغة الدقيق
افكان مرور الزمن، للمعايير تغيرت مع  ام  أھمھ ذي و ١٩٩٢ع ك  ىأدال د أولئ يما عن بس وال س ى بعض الل اإل ي الع ملون ف

  .مستقبالً  تقليص ھذا اللبس ألقل ما يمكنفأصبح من الضروري ممتلكات التراث العالمي لدارة الميدانية اإل

 
 

 

ة،  قرارفي عدد مواقع التراث الطبيعي والمعايير المستخدمة  ٤الشكل  ى القائم المي عل راث الع ع الت اني في يظھر فتسجيل مواق ذا الرسم البي ھ
ة والمتخلطةم المعايير الطبيعية لتسجيل المماستخدا ارين، الالحظة ان فن. تلكات الطبيعي ائعة للتسجيل بموجب معي ة ش اً لحال نصف تشكل تقربي

  .لممتلكات على قائمة التراث العالميا

 استخدام المعايير الطبيعية

معيارين طبيعيين
51%

ثالثة معايير 
طبيعية
17%

أربعة معايير 
طبيعية
10%

معيار طبيعي 
واحد

22%
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ة ا ٥الشكل  ى قائم ة عل الميعدد مرات استخدام مجموعات معايير التراث العالمي الطبيعي والمختلط عند تسجيل الممتلكات الطبيعي راث الع . لت
ة قسمت عكما يظھر ھنا ف ى أربع رارلتمستويات لل انشيوعاً كثر األف. ك ة بموجب ال ك ايير الحيوي ر من  ليكون -)١٠و٩(مع رة ٣٠أكث ا . م أم
، )مرة لكل مجموعة ٢٠لتكون أكثر منة الحدوث ي أيضاً شائعھ )١٠و  ٩،  ٧،٨و؛ ١٠و  ٧،٩؛ ١٠و٧ ؛٨و ٧المعيار(ھي ألربعة األخرى وا
ً  ١٠و ٧و  ١٠، وفقط ٨، وفقط ٧فقط (نسبياً قل األو ھي األقل فتكررھا يكون أقل من ، أما باقي األحتماالت مرات ١٠يحدث تكرارھا فقط ) معا
   .حالةمرات لكل  ٥

  

 
تم استخدامه  ٧ان المالحظة األھم في ھذا التحليل ان المعيار . استخدام معايير التراث العالمي الطبيعي للمتلكات ذات التراث المختلط ٦الشكل 

من المواقع المسجلة كتراث % ٨٠المعيار بشكل أكبر على مواقع التراث المختلط دوناً عن المعايير األخرى فتشكل نسبة التسجيل بموجب ھذا 
  .٢٥مختلط الـ 
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وحيث يظھر . عدد مرات استخدام ھذه المعايير –في استخدام معايير التراث العالمي الطبيعي مع مرور الوقت  التوّجھات 7 الشكل
غير أن االنخفاض األشد والمستمر كان في . فاض التسجيلتماشياً مع انخ في استخدام المعاييرنخفاض االھذا التحليل حاالت 

  .٢٠٠٥و  ١٩٩٨بين عامي ) ١٠و ٩(وكانت القمة في تسجيل بموجب المعيارين الحيوية . ٧المعيار 

 

 

اني نسب حيث ي. ث العالمي على مرور الزمنافي استخدام المعايير الطبيعية للتر توّجهنسب ودرجة ال 8 الشكل ظھر ھذا الرسم البي
ابقة . وبالتالي يؤخذ باالعتبار أثر االنخفاض في عدد المواقع. استخدام المعايير المختلفة كما يبين أيضاً متوسط للسنوات الخمس الس

ي . التوّجھاتللرسم البياني لتوضيح  اتكما يظھر التغير ف ة " الشھرة"من خالل  التوّجھ ايير المختلف بية للمع ع النس مرور الوقت م
  .٢٠٠٣ولكن يظھر أكثر استقراراً وتوازناً في استخدام المعايير عام  ٧حيث يصبح ملحوظاً في المعيار 

  

 استخدام معايير التراث العالمي الطبيعي  في كل عام

ار السابعالمعي  

 المعيار الثامن

 المعيار التاسع

 المعيار العاشر

 المعيار السابع

 المعيار الثامن

 المعيار التاسع

 المعيار العاشر

 استخدام النسبي لمعايير التراث العالمي الطبيعي
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ة  التوّجھات مناقشةمن ھذا الدليل  ھذا الجزء فيإن ما تبقى  .٢٫١٩ ة المختلف ايير الطبيعي راث في استخدام المع ات الت لتسجيل ممتلك
 :بكل واحد من المعاييرفيما يتعلق  حيث يناقش المواضيع التالية. العالمي

 
 التسجيل لكل واحد من معايير التراث العالمي الطبيعي اتتوّجھو المعايير القياسية 
 

 الطبيعية بالترابط مع المواقععايير التراث العالمي ماستخدام  في التوّجھات و المعايير القياسية 
 

 راث العالمي الطبيعي ومواقع التراث المختلطفي استخدام معايير الت التوّجھاتو معايير القياسيةال 
 

  .وأخيراً مناقشة مجموعة قرارات عدم تسجيل الممتلكات على قائمة التراث العالمي

  

  فائقة؛طبيعي أو استثنائي وأھمية جمالية ينطوي على ظواھر طبيعية منقطعة النظير أو يضم مناطق ذات جمال ): ٧(المعيار
  

 

  لتسجيل مواقع التراث العالمي مع مرور الزمن ٧استخدام المعيار  اتتوّجھ 9 الشكل

المي  المسجلةالكلي للممتلكات  المجموعبلغ عدد  .٢٫٢٠ راث الع ة الت ار على قائم ذا المعي وم اممتلك ١٢٠بموجب ھ ى الي ، وھو حت
ر ايير  أكث يوعاً المع ن حيث االش تخدامم ا يمكن ان يالحظ من الشكل . س ابقة ان  ،)٩(كم ة الس ا من الرسوم البياني وغيرھ
ة ان .انخفض مع مرور الوقت في تسجيل الممتلكات ٧المعيار  العام الستخدام توّجهال ة الطبيع دولي لحماي اد ال رى االتح  وي

ةإلى جزئياً يعود ذلك  ذه االتفاقي ر من ھ ي وقت مبك ي سجلت ف يث ح. ان ھذا المعيار مرتبط بشده مع المواقع المتميزة والت
ع أخرى، والعام للقيمة فأصبح من الصعب ھذه المواقع المستوى  وضعت ع مواق ذه خالل من نستنج مجاراتھا م ة ھ المقارن

الرغم . من حيث إظھار القيمة لترشيح الجديداعلى قائمة التراث العالمي تتجاوز ممتلكات  التي كاتلالتحليلية أن ھذه الممت وب
ار من ذلك  ا ٧يبقى المعي ر نش ام األكث اع لكل ع وقعين كل اجتم ة بمتوسط م ى القائم دة عل ع جدي طاً من حيث تسجيل مواق

 .٧موجب المعيار قائمة بكل المواقع التي سجلت ب) ٢(المحلق  و في ).٢٠٠٠عام  اتتوّجھمبني على (
 

 

دتين .٢٫٢١ رتين منفصلتين متجس اك فك ار،  ھن ذا المعي ي ھ ة"ف ة خارق واھر طبيعي اً ، "ظ ھا وغالب ن قياس ا يمك كل م ا  بش وتقييمھ
كإلى  وادي ضيق، أعلى جبل، أكبر نظام كھفي، أعلى شالل، ومامثل أعمق (موضوعي  اني . )ذل وم الث ا المفھ اطق " أم من

ة ة فائق ة جمالي تثنائي وأھمي ي أو اس ال طبيع ه " ذات جم ديرفإن ن الصعب تق ا وتقييم ھام ر ھ ون أكث ى أن يك ل إل ث يمي حي
مسجلة من ممتلكات  على تعتمد مقارنةعلى ھذا الجانب تبنى في الدولي لحماية الطبيعة  قرارات االتحادلذا فإن . موضوعية
ين ھذا المعيار إلى أقصى حد  تحتراث العالمي لجنة الت ة ب ھا مؤشرات ممكن ويشمل أيضاً مقارن اظر يمكن قياس من المن

المحت للتسجيل قتراممتلكات على أنواع طبيعة ھذا المعيار  تقوم حيث ،الطبيعية ذات القيمة ي الع يس  مع مواقع مشابھة ف ول
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ر قياسية عالمية معايير تلبيالمطبقة بموجب ھذا المعيار  معايير القياسيةعلى أساس إقليمي، لذا فإن ال ى  تعتب ة عل ع قّيم روائ
 .مستوى العالم

 
 

ك ال ،ارتباطه مع المواقع المختلطة ھو ٧أخرى تستحق الذكر للمعيار ومالحظة  .٢٫٢٢ ر من والسيما تل ى الجزء المبك ود إل ي تع ت
د التسجيل،  ثالثة عشر، فاستخدم ھذا المعيار تارخ االتفاقية تمرة كالمعيار الطبيعي الوحيد المعترف به عن سبع مرات  كان

تلط ي المخ راث الطبيع ع الت جيل مواق ع تس ة م ا مرتبط ل . منھ جيلھا قب م تس ات ت ك الممتلك ن تل ددا م ذكر أن ع دير بال والج
ي الممارسات حداثة لمواقع التراث الثقافي،  وھي أكثر كمواقع تراث عالمي ثقافي، الثقافية  المناظر الطبيعيةاالعتراف ب والت

 .طبيعية - إلدراك مواقع ذات قيم ثقافيةمختلفة  وسائلأعطت 

ليات الجيولوجية الھامة يقدم أمثلة فريدة لمختلف مراحل تاريخ األرض، بما في ذلك سجل الحياة على األرض، وللعم :)٨(المعيار 
  الجارية والمؤثرة في تطور التشكيالت األرضية، أو المعالم الجيومورفية أو الفيزيوغرافية الھامة؛

 
 لتسجيل مواق التراث العالمي مع مرور الوقت ٧استخدام المعيار  اتتوّجھ١٠الشكل 

 

ة ٨التي سجلت بموجب المعيار القيم المعترف بھا و )١٠(الشكل في نالحظ  .٢٫٢٣ ذه االتفاقي اريخ ھ ى مدى ت ھو و  .باستمرار عل
ة استخداماً الزمن، حيث االستخدام مع مرور  منبشكل عام أكثر المعايير استقراراً  ايير الطبيعي ل المع ين وھو أق ايير ب المع

 ).٨(لمواقع المسجلة بموجب المعيار ا قائمة٢في الملحق . المسجلة ٧٢و المتعلقة بالقيم للممتلكات ال المنصوص عليھا 
 

ار  .٢٫٢٤ ذا المعي ي ھ ع المسجلة ف بيا للمواق ال( إن السبب في قلة العدد نس راث الطبيعي ب ع الت ر من ثلث مواق ا تشكل أكث رغم أنھ
ة توزيع المعالم الجيومورفولوج التحليليعكس ف. ،أن تقييمھا يقع في اإلطار العالمي و ليس اإلقليمي )والتراث المختلط ى ي عل

المي ليشكل  يالً نطاق العالم ومن منظور ع اريخ األرض، فضالً  ٤٫٦ ل تمث ام من ت ار ع ل عن  ملي ى تمثي اة عل تطور الحي
ار ھذه الممتلكات الطبيعية  .يھااألرض والتغيرات الجغرافية عل ذ باالعتب ة للبشرية يتحقتأخ يم عالمي اريخ فق ق م لت تعطي فھ
ً نطاق أن تأخذ  منبدالً  ،األرض والعمليات الجيولوجية ً ضيق ا ى . من العلماء إاليتم ادراكھا ال متخصص جداً وجداً  ا و لھذا يبن

م  ي فھ ة للمساعدة ف وم األرض الدولي ع مجموعات عل ذه الترشحياتاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة عالقات وطيدة م ذات  ھ
ة و ة الجيولوجي ياألھمي ي الت ر  ھ ة نظ ى وجھ ة إل ةبحاج ة تقني ة ذات طبيع دة  و أو فني دعيم قاع ة لت ات امراجع لممتلك

 .الجيولوجية
 

ة و ويتضمن ھذا المعيار أربعة عناصر مختلفة بالرغم من ارتباطھا ببعضھا  .٢٫٢٥ ة الجيولوجي وم الطبيع ي عل ، وھي ذات صلة ف
 :الجيوموفولوجية

 

 اريخ تطور إن ھذه الجزئية من المعالم الجيولوجية تحتوي على ظواھر تسجل أحداث م -تاريخ األرض ي ت ة ف ھم
ل تسجيل  رة الكوكب مث ارات وتطور حف ة الق ة الصفائح وحرك ال وحرك رة األرضية وتطور الجب ة القش دينامكي

ار . القديم الجيولوجي اإلنھدام، وتأثيرات النيازك والتغير المناخي ذ باالعتب ي يمكن تأخ ات الت ذا ان الممتلك تحت ھ
ية  يجب ان تكون لعالميعند تسجيلھا على قائمة التراث االتصنيف  ع أساس امواق افات ساھمت فيھ وين االكتش في تك
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اتكالصخور المتك الفھم العام للعمليات والتشكيالت األرضية دالً من التجمع ر التعاقب الصخري ب  شفة والتي تظھ
  .األحفورية

 

  اة ذ –سجل الحي ة توھ ع شمل ه الجزئي افيرمواق دولي . المتحجرات أو األح اد ال ّور االتح ةط ة الطبيع ة  لحماي قائم
ر و باستمرارتستخدم ھذه المرجعية كانت مرجعية لتقييم مواقع كھذه، و  ر من  اإيجابي اكان لھا أث نوات  ١٠ألكث س

 ). ٣أنظر اإلطار (ه عملية التقييم لمواقع األحافير يفي توج
 

 ي تطوير التشكالت األرضية ات ذات االان  - العمليات الجيولوجية الجارية ف ة الممتلك ة ھي ألھمي جيومورفولوجي
ة  سجل للعمليات الجيولوجية اظر الطبيعي ع التشكيالت األرضية والمن ة(الحالية وعالقتھا م ا الطبيعي ). أو الجغرافي

ذه  ل ھ ث تمث ارالحي ن المعي ة م الم ) ٨(جزئي ك مللعمع ل تل طة مث ة نش ات جيومورفولوجي ةي ار المرتبط  اتباألنھ
 .األنھار والدلتا والجزر والسواحلو، والبراكين النشطة، الصحراء ، والجبال، و الجليدية

 

 ات  الناتجةتشمل ھذه الجزئية التشكيالت األرضية  - عمليات جيومورفولوجية أو معالم جغرافيا طبيعية عن العملي
ق ال والنشطة،  عمرتبطة بشكل وثي ً  م ابقا ذكورة س ات الم ات  و .العملي الم نتجت من عملي ذه المجموعة مع تضم ھ

اطم رة أو نش راكين المنقرضة  اتبك ة الب رة، أنظم ة المعم ل التشكالت الجليدي د، مث ة األم رات طويل تضاريس لفت
ة  مى الكا جغرافي رى يس ل أخ اء أو عوام ل الم ي بفع خر األساس ان الص ن ذوب تج م ي تن خرية الت ت الص رس

)Karst( .د ا عن ار أحيان ي االعتب اھر ف ذه المظ ذ ھ ن أن تؤخ ن الممك ق ا و م ار تطبي ابعلمعي ة ، الس النظر للقيم ب
 .الجمالية لبعض التشكيالت األرضية الخالبة

 

  لحماية الطبيعة للتقييمقائمة مراجعة االتحاد الدولي : ٣اإلطار 

 نافذة جيولوجية واسعة؟أي : ھل يقدم الموقع أحافير تغطي فترة ممتدة من الزمن الجيولوجي .١
 كيف ھو التنوع األحيائي؟أي : أحيائية برمتھا أو مجموعات محدود عيناتعدد الموقع يقدم ھل  .٢
ھل من الممكن ان يكون أي : التي تمثل فترة زمنية جيولوجيةالعوائد األحفورية حيث من  فريدكم ھذا الموقع  .٣

 له؟ اك مناطق مماثلكة لتكون بديلةللدراسة أو أن ھن" النوع الموقعي" ھذا
ھل موقع : المكان/عند تلك النقطة في الزمان" للقصة"كلي م ھل ھناك مواقع مشابھة في مكان آخر تساھم في فھ .٤

 منفرد كافيٍ أو يجب أخذ باإلعتبار ترشيح متسلسل؟
ھل الموقع ھو المكان الوحيد الذي شھد تطورات علمية متقدمة ساھمت بشكل اساسي لفھم الحياة على األرض؟  .٥
 ما ھي آفاق االكتشافات التي تجري في الموقع؟ .٦
 ھمية العالمية للموقع؟ما ھو مقدار األ .٧
: متعلقة بالموقع) مثال مشاھد طبيعية، تشكيالت أرضية، الغطاء النباتي(معالم ذات قيمة طبيعية أية ھل ھناك  .٨

 ؟ضمن المناطق المحاذية للموقع عمليات جيولوجية أوحيوية متعلقة بمصادر األحافير  أي ھل ھناك :أي
 الموقع؟لمجموعات ماھو وضع الحماية  .٩
مرتبط ھذا الموقع كم : أو المجتمعات/لألصناف المعاصرة و الحمايةحالة حفورية فھم األي التجمعات تعطھل  .١٠

 عواقب اآلثار الحديثة من التطور التدريجي للكائنات الحية مع مرور الوقت؟في توثيق 
  

 Earth’s Geological History – A contextual Framework for Assessment of World Heritage : المصدر
Fossil site nominations, IUCN, 1996. 

  

  

  

  

  

  

ار  ة ) ٩(المعي اه العذب م المي ة األرضية ونظ نظم البيئي ي تطور ال ؤثرة ف ة الم ة الھام ة والحيوي ات البيئي دة للعملي ة فري دم أمثل يق
  الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية؛ والنظم البيئية
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  لتسجيل مواقع التراث العالمي مع مرور الوقت ٩استخدام المعيار  اتتوّجھ11 الشكل
 

تخدم  .٢٫٢٦ ار اس ة) ٩(المعي ذه االتفاقي اريخ ھ تمر خالل ت ول ومس كل معق ي األعلف. بش ا نالحظ ف ذا ا ىكم يان ھ ار قل ا  اللمعي م
ة ع المعياروالعكس من ذلك لقد استخدم بشكل أكبر م). مواقع ٣ فقط(استخدم منفردا  ة الحيوي تم بالقيم ذي يھ ة /اآلخر ال البيئي

 ).٩(قائمة للمواقع التي سجلت بموجب المعيار  ٢ في الملحق و ).١٠المعيار(
 

ا تقييميعتمد  .٢٫٢٧ يم . ھذا المعيار على المعرفة العلمية وفھم النظم البيئية على األرض والعمليات الحيوية والبيئية وديناميكيتھ ولتقي
ار ب ة ھذا المعي ة منطقي ة والشركاء عدد طورطريق ة الطبيع دولي لحماي اد ال ةالدراسات من  ااالتح ة  العالمي ى (المحوري عل

ة، اطق الرطب ة، و الغابات، المن ة البحري ال، الجزر الصغيرة،  و الشواطئ، و البيئ اردة و الجب مالية الب اطق الش ات المن غاب
)Boreal Forest(( ،اراالتحاد الدول وتوجه التي ترشدو ذا المعي يم ھ د تقي ق  و .ي لحماية الطبيعة عن ي المحل توجد ) ٤(ف

احتعتمد  و. القائمة الكاملة ل المت ي سجلت بموجب  ٢في الملحق و . مواصلة الدراسات على مقدار التموي ع الت ة للمواق قائم
 ).٩(المعيار 

 
 

و لصونيشتمل على اھم المواطن الطبيعية وأكثرھا داللة ): ١٠(المعيار  واطن التن ك الم ي ذل ا ف ع، بم وي في عين الموق ع الحي
 التي تحتوي على أجناس مھددة ذات قيمة عالمية استثنائية من وجھة نظر العلم أو المحافظة على الثروات؛

 
 لتسجيل مواقع التراث العالمي ١٠استخدام المعيار  اتتوّجھ 12 الشكل
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ةالكفاءات المحورية ل، فإن ھذا المعيار للقيمة الحيوية مرتبط مع )٩(مع المعيار الحال كما ھو  .٢٫٢٨ . التحاد الدولي لحماية الطبيع
ر من (لذا عند تقييم ھذا المعيار يعتمد االتحاد الدولي لحماية الطبيعة على خبرائه في ھيئاته العلمية   ١٠٠٠٠والتي تضم أكث

ور  راسيين من حياة الطيووأعضائھا األس) حول العالم خبير و ) BirdLife Intenrational(المجلس العالمي لحماية الطي
ة للصون  )WWF(الصندوق العالمي للحياة البرية  ات ) Conservation International(والمنظمة الدولي ة للنب الدولي

وان  ة ) Flora and Fauna Intenrational(والحي ظ الطبيع ة حف -The Nature Conservancy(ومنظم
TNC .( 

  
ر العديداك وھن ة، من األدوات المتاحة لتقييم ھذا المعيار، مثل القائمة الحم ة الطبيع دولي لحماي اد ال وع و اء لالتح ز التن مراك

الم، و النباتي،  وي و الطيور المستوطنة حول الع وع الحي اخنة للتن اط الس ة للصون، والنق ة الدولي ة  للمنظم اطق البيئي  والمن
التي  المراجعقائمة  و) ٤(في المحلق و . األرض والتي تعود للصندوق العالمي للحياة البرية لحماية الحياه على ٢٠٠عددھا 

ة التصنيفات  حول تطبيقأكثر في األسفل يعطي تفاصيل  ٣٫٢صوص في حين الجزء تستخدم بشكل منتظم في بھذا الخ أنظم
 .)١٠(قائمة للمواقع التي سجلت بموجب المعيار  ٢في الملحق و . العالمية

 
  

  القرارات في عدم تسجيل ممتلكات التراث العالمي اتتوّجھ
 

ك (أيضاً النظر إلى الممتلكات التي لم تسجل، وبشكل أقل المواقع التي تم سحبھا خالل عملية التسجيل  المفيدمن  .٢٫٢٩ خصوصاً تل
م قائمة با ٣في الملحق ). لعدم تسجيل الممتلكاستجابة لتوصيات الھيئات االستشارية  كانتالتي  لممتلكات التي لم تسجل أو ت

 .سحبھا مذكورة من ھذا التقرير
 

ة . لم تسجل أو سحبت من القائمة في األسفل يظھر عدد المواقع التي  )١٣(الشكل  .٢٫٣٠ كما يعطي ھذا الرسم البياني صورة مكمل
اتلتسجيل للمفاض نسبة اخإلن اھدتھ ،متلك ام  اويمكن مش ذ ع تراتيجية ال( ١٩٩٤بوضوح من ة لالس ةمقدم ان حيث ) عالمي ك

ً ذلك ھي مماثلة أسباب و . غير الناجحةالترشيحات  ددفي عھناك زيادة ملحوظة   .تماماً لتلك التي ذكرت سابقا
 

 

 

 الحظ. القرارات في عدم تسجيل أو سحب ممتلكات التراث الطبيعي خالل عملية التسجيل اتتوّجھيمثل الرسم البياني  13 الشكل
 .نة التراث العالميجلملف الترشيح وليس تاريخ ل التسليمأن التواريخ المذكورة في الرسم البياني ھي تاريخ 
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  وسع األلتسجيل ا اتتوّجھ
  

تلطقد ظھرت  التوّجھاتان ھانك العديد من من الواضح أيضاً  .٢٫٣١ راث المخ المي الطبيعي والت . فيما يتعلق بممتلكات التراث الع
وت بعض الحدود ،  و المواقع عبرللمواقع المتسلسلة  من قبل لجنة التراث العالمي تسجيلالفي مثل الزيادة  اتو احت  التوّجھ

ذه  ى توسيع ھ ز عل م التركي ا ت المي، كم راث الع ين إدارة ممتلكات الت أداة لتحس ة ك ك أو إحالت ل تسجيل الممتل تخدام تأجي اس
  .الممتلكات

 

ة للممتل .٢٫٣٢ ر مرجعي ذي يعتب ك ال لة ان الممتل ات المتسلس وك طية  ھ رق أوس ة الش ات المطري ة الغاب تراليا (محمي  ١٩٨٦اس
دم  ).٥، المرفق ١مرجعية الحالة(). ١٩٩٤و لة، وق يةان ھذا الممتلك كان أحد أولى الممتلكات المتسلس ايير قياس ا  مع لغيرھ

 .التراث العالمي جنةمن قبل نظر بھا يُ  واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة  من الممتلكات التي يقييمھا
 

ات مرجعية مھمة أخرى بالنسبة للممتلكات عابرة الحدود ھي  حالة .٢٫٣٣ ة إرث الغاب ةبورينوالالمطري ابرة الحدود  ي يا (ع اندونيس
رار )٢٠٠٦ ة(. ٢٣. ب ٨ COM ٣٠، ق ة حال ين . )٥، ملحق ٢مرجعي دود ب ابر الح ك ع ون ممتل ك ليك ذا الممتل طرح ھ

ة ه ذ أندونيسيا وماليزيا وتم الموافق ى أن ة عل ل اللجن ه من قب تثنائية يعلي ة اس ة حيوي ة أيضاً ذكرت عدم . قيم ر أن اللجن غي
ة شروطتحقيق  تركة الفّعال ي إطر اإلدارة المش ذه  و .السالمة كما أن ھناك ضعف ف ةأدت ھ اء  الحال ى إنش يةإل ايير قياس  مع

 .طيطمھمة وھي الحاجة إلى إدارة مشتركة فّعالة وبروتوكوالت وأطر في التخ
 

نوات كما شھدت .٢٫٣٤ رة  الس د األخي لتزاي ة  التأجي ل اللجن ة من قب ىواإلحال اء عل ات اإلدارة لمتحسين شروط السالمة و بن متلك
ع إبداء أدى ). إقليم كايب فلورال، محمية سيتشاون للباندا العمالق: مثال. (التراث العالمي ي رف رة ف ة مبك ي مرحل اإلھتمام ف

دا تكون لجنة التراث العالمي أكثر تلاألخرى االستشارية والجھات  الھيئاتشروط السالمة من قبل  أن الممتلكات المسجلة أك
المي راث الع يم الت ل ق ى تمثي درة عل ر ق ة وأكث دم. في النھاية ذات إدارة أكثر فاعل ذا تق دا العمالق  و لھ ة ستشاون للبان محمي

ة  تأجيلبعد  ٢٠٠٦تلك سجل أخيراً عام جيداً كمم مثاالً  )٣، ملحق ٣المرجعية  الحالة()٢٠٠٦الصين، ( ل لجن مسبق من قب
ام  المي ع راث الع ام  ١٩٨٦الت ذا . ٢٠٠٠و ع ان ھ ل ك كالتأجي ادة مساحة الممتل ة محرك لقضايا اإلدارة ولزي ذا . بمثاب وھ

 .كأداة لتحسين نوعية التسجيالت وقضايا اإلدارةالتأجيل يعطي مثاالً ممتازاً حول كيف أنه يمكن استخدام 
 

ة توسيعھا، و ھناك عدد من ممتلكات التراث العالمي التي تم  .٢٫٣٥ ى فاعلي د عل ا للتأكي ا إم ة كان الھدف منھ ي إدارة وحماي ر ف أكث
ي. أو للتأكيد على حماية قيمة إضافية لممتلك التراث العالمي/لقيمة العالمية االستثنائية وا الي  و مثاله ما حصل ف الساحل الع
-High Coast- )في السويد(  فاركين ليضم بالتالي أرخبيل–Kvarken Archipelago- )ة الحالة( )فنلندا ، ٤المرجعي

اُ ). ٥الملحق  ة، وخصوص ه الجيولوجي جل بموجب معالم ذا س المي ھ راث الع ك الت ث ان ممتل ع حي ات الرف اكن عملي الس
ك نموذجحيث ي. )Isostatic uplift( المتماثل ى تقي للتوسع امثل ھذا الممتل ي عل يم المكمّ المبن نظم للق امل وم ك يم ش ة لتل ل

االً  لك تعطيكذ. موجودة في الممتلكال از مث ى ال اً ممت ينعل ين دولت اون ب ه لحاالت . تع تفادة من وذج يمكن االس أ نم حيث أنش
 .ممتلكات التراث العالمي لتطوير أطر إدارية مشتركة بين الدول تمديد

 

  للجنة التراث العالمي المحتملة اآلثار
  

 :والتطبيقات اتتوّجھالمھمة التي استخلصت من ھذا التحليل التاريخي للالنقاط  .٢٫٣٦
 

  دول ھذا النھج الصارم الذي تطبقه لجنة التراث العالمي لممتلكات التراث الطبيعي والمختلط، كما ذكر سابقاً يبرز حاجة ال
ا األطراف  ايير لتحسين عملية إعداد القوائم التمھيدية وعمليات الترشيح لتكون الممتلك توفي مع ى أن تس ر عل ادرة أكث ت ق

ا األطراف القيمة العالمية االستثنائية والمرتبطة مع شروط السالمة والتي يتم تحديدھا من قبل الدول  . التي ترشح ممتلكاتھ
راث ا ال يتوقعكما أن الممتلكات التي  ة الت ام لجن ى اھتم ن تحصل عل تثنائية ل ة االس ة العالمي المي أن تجتاز اختبار القيم لع

 .للنظر فيھا
 

  ،ى الو نتيجة مؤسفة من جراء إن زيادة عدد الترشيحات التي لم تنجح في تسجيلھا مدعاة للقلق اظ عل يةالحف ايير القياس  مع
دول . لقائمة التراث العالميوالمصداقية  ة لل ات واضحة وذات عالق ة إعطاء معلوم حيث أن التحليل في األعلى يبرز أھمي

ي األطراف  اعد ف يالتھملتس اد تحل دول . ارش ه المسبق لل توى التوجي ادة مس ة أن زي ة الطبيع دولي لحماي اد ال د االتح ويعتق
ات، سيكون مساعداً لھم األطراف  يم الممتلك ةعلى التحليل المبكر لق ارية للجن ة استش ا كھيئ ي دورھ د  .دون المساس ف و ق

ة   من اعدداآلخرين  أعد االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والشركاء ة والمحوري ا بالالدراسات العالمي ادةأوصت كلھ ي  زي ف
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يمالصرامة والموضوعية في عملية  ي وي. التقي ة ان عدد الترشيحات الناحجة ازداد ف ة الطبيع دولي لحماي اد ال الحظ االتح
كأمريكا الالتين رة وذل ة؛ ك ية وآسيا في السنوات األخي ة والمحوري ادھم بالدراسات العالمي ة من خالل استرش ك المراجع تل

المي  راث الع ة الت ي قائم والتوصيات  )١٩٩٧، IUCN(العالمية للمناطق المحمية في األحواض الرطبة والبيئة البحرية ف
ي  د ف ذي عق توائية ال ات االس راء للغاب اع الخب ا اجتم رج بھ ي خ ام الت يا ع تاغي، أندونس ذا .١٩٩٨بريس ة  ل اك حاج ھن

 . األطراف حة وفّعالة للدول واضأن النتائج التأكد من ة وستمرار واالسراع في ھذه العمليالل
 

  ة د عملي جيلان تزاي ابي  التس ار إيج ي تي لة ھ دود والمتسلس ابرة الح ات ع جيعه يجبللممتلك د . تش ن الواضح ان تحدي فم
ي ى الصعيدين الفن اكل عل ديات ومش ر تح ات تثي ك الممتلك اك حاجة /وإدارة تل ذا ھن ي والسياسي ل داد دليإلالتقن ر ع ل أكث

ي  ية الت غيلية والسياس دات التش ا وإعطاء لمحة حول التعقي ة لتطويرھ ات المطلوب تفصيالً حول تطبيق تلك النماذج والعملي
 تنطوي عليھا كتلك النماذج؛

 

  راث ايير تسجيل الت الميان التغييرات التي حصلت في ترقيم مع تقبلي  الع ر المس ة تجنب التغيي ى أھمي الطبيعي أكدت عل
 .ا قدر اإلمكانر أو الحفاظ عليھللمعايي

 
 

رارات  ان .٢٫٢ ل ق راث تحلي ة الت الميلجن املة  الع ة ش تلط يعطي مراجع ي والمخ المي الطبيع راث الع ات الت ق بممتلك ا يتعل فيم
داً  يكون مفي ل س د من التحلي إن المزي ذا ف ة، ول ذا ومنطقي ه العمل يوصىو لھ اك  .ب ة أخرى يمكن فھن ل محتمل اطق تحلي من

ا لممتلكات ا إلى أي مدى لم تحققتحليل مثاله و تضمينھا،  ل المقدمة للتسجيل أي تثنائية مقاب ة االس ة العالمي ايير للقيم من المع
ادفس. اإلدارةالفشل في اختبار السالمة أوالحماية و د من االرش ى المزي د الحصول عل ئلة  اتيكون من المفي ى بعض األس عل

 .لتراث العالميالمحددة والمعلومات المطلوبة من قبل لجنة ا
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 لنجاح في التسجيل؟عتبة ا يما ھ .٣
 

ق تدريجياً إن لجنة التراث العالمي أصبحت ر سابقاً وذكھو م فكما. مع مرور الوقت تاختلفتسجيل الالنجاح في  عتبةان  .٣٫١ تطب
دأساس الوصول إلى عتبة التسجيلقد أعيد النظر في . معايير قياسية أكثر صرامة للتسجيل ة التق وم ل و فعالي يم للتسجيل لمفھ
ةاجتماعات الخبراء القيمة العالمية االستثنائية من خالل  ات معين ددة لبيئ ي مواضيع مح د ف ي تعق ، ففي كتلك االجتماعات الت

قللعقد اجتماع  ٢٠٠٥عام  خبراء في قازان للموافقة على المبادئ التوجيھية الجديدة واتخاذ خطوات حاسمة نحو تعريف ال
 .ستثنائيةيمة العالمية اال  

 

ي ف). ٢٠٠٥يونيسكو (اتفاقية التراث العالمي والمبادئ التوجيھة  ة البداية ألي اعتبار للعتبات ھوان نقط .٣٫٢ االھتمام الحصري ف
ى  االنواع المختلفة للتراث الطبيعي التي تمتلك قيمة عالمية استثنائية تتوافق مع من التراثتلك االجزاء  يقع علىاالتفاقية  عل
ة  ٥٢الفقرة  تأكيده فيتم طابع االنتقائي لالتفاقية والذي الف. الدوام يس المقصود ): "٢٠٠٥يونيسكو (من المبادئ التوجيھي ول

ر  ي تعتب ات الت ط من الممتلك ارة فق ة مخت ا قائم رى، إنم باالتفاقية ان تكفل حماية جميع الممتلكات ذات األھمية أو القيمة الكب
ة نظر تثنائية قصوى من وجھ ة ذات قيمة اس ة و. دولي ة وطني ك ذي أھمي ون كل ممتل ؤھالً /وال يفترض أن يك ة م أو أقليمي

 ".لالدراج تلقائياً في قائمة التراث العالمي
 

ات األخذ بالعتبار أن ھناك  ٢٠٠٥ة في اجتماع الخبراء عام االتحاد الدولي لحماية الطبيعنصح  .٣٫٣ ائل مجموعة من اآللي والوس
 :في األسفل) ٣(طق المحمية، والتي ترد في الجدول دراك الفئات المختلفة من المناإل

 

  للعتبات و تتضمن المواضيع العامةالعتبة لم توافق لماذا  السبب قرار اللجنة والمرجعية ٩)األسم و الدولة(الممتلك 

األنظمة البيئية والمناظر 
–الطبيعية الثقافية لـ لوب 

 )الغبون(أوكاندا 

  المرجع 

 29 COM 8B.17  

مع ) ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عام (من قبل اللجنة تلك تأجل مرتين ھذا المم
توصيات لتحسين المقارنة التحليلية لتوجيات أفضل للقيمة العالمية 

في الحاجة تشكل العتبة فيما يتعلق  الحالةھذه . االستثنائية للمتلك
 . ألھمية المقارنة التحليلية الشاملة لتوجيه القيمة العالمية االستثنائية

في اجتماع عدم تسجيله  )كوراتيا) (يتر(كوباكي 
 نةاللج

COM 24 

ھذا الممتلك لم يسجل كما ذكرت اللجنة القيمة الطبيعية أكثر أھمية 
وليس على المقياس العالمي حيث ) أوروبا(على المستوى اإلقليمي 

ھذه  تكونإذ يجب أن . نةھذا النھج بشكل معتاد من قبل اللج يطبق
المي وليس على المستوى لمستوى العذات أھمية على ا الممتلكات
 .ذا لم يتم تسجيلھا على قائمة التراث العالمياإلقليمي ل

الغابات المطرية عابرة 
الحدود تراث بورنو 

 )أندونيسيا(

  COM 30 تأجيل
8B.23  

المشتركة  ھناك نقص في إطر األدارةلم تتحقق والسالمة  شروط
لحاجة ألطر إدارة مشتركة ابفيما يتعلق  العتبةنشأت . االستراتيجيةو

 .فّعالة
الفدرالية (القوقاز الغربي 

  )الروسية
  لم يتم التسجيل

28 COM 14B.15  
تعتقد بوجود مواقع ان اللجنة لم يتم تسحيل الموقع على أساس 

للتسجيل تحت المعايير مع امكانيات  في القوقاز الغربي أخرى
 .الطبيعية

  القة بين التراث العالمي و الفئات المختلفة للمناطق المحمية و االتفاقيات والمعاھدات الدولبة األخرى الع 1 جدول

  المحتملة للجنة التراث العالمي اآلثار
  

 :تحتاج إلىللجنة التراث العالمي  اآلثار المحتملةبعض  .٣٫٤
 

  ي التسجيل بالخبرة فيما يتعلق االستمرار في تطوير ات النجاح ف تم اخذھا من والتأعتب ي ي ة الت ى المعرف د عل كي
 ذلك التقييم حيث تستخلص وتنشر على نطاق واسع؛

 

  المي الطبيعي و تطوير راث الع ة للت االستمرار في عمل المزيد من التمرينات والبرامج من االستراتيجية العالمي
 .عملية ارشاد أفضل فيما يتعلق بالقيمة العالمية االستثنائية

                                                            
  تم ترتيبھا على األحرف الھجائية تبعاً ألسم الممتلك  ٩
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 القرارات المتعلقة في الھيئات االستشارية؟كيف تتخذ اللجنة  .٤

   
ين  .٤٫١ ة ب ة العالق ة بمراجع ة الطبيع دولي لحماي اد ال ام االتح دولي ق اد ال ةنصائح االتح راث  لحماي ة الت رارات لجن ة وق الطبيع

ي الجدوال وللعشر سنوات الماضية ان إعطاء المصادر لتلك القرارات متوفرة فقط العالمي؛  ائج ف اد النت  ٥وب /أ٤يمكن إيج
 .في األسفل

 

 العام
)موافقة(تسجيل   

Agree I 
)موافقة(تسجيل ال  

Agree N 
)موافقة( تأجيل  

Agree D 
)موافقة( إحالة  

Agree R 
 الجموع الكلي

٨  ٢  ٦ ٢٠٠٧ 
٧  ٣ ١ ٣ ٢٠٠٦ 

٩   ١ ٨ ٢٠٠٥ 
٧   ١ ٦ ٢٠٠٤ 

١٠  ٢ ٣ ٥ ٢٠٠٣ 
٣ ٢   ١ ٢٠٠٢ 

١٦   ٨ ٨ ٢٠٠١ 
١٥ ١ ٢ ١ ١١ ٢٠٠٠ 

١٥  ٤ ١ ١٠ ١٩٩٩ 
٧ ١  ٣ ٣ ١٩٩٨ 

  ٤ ١٣ ١٩ ٦١ مجموع

المي  ٢جدول  راث الع ة الت ا من لجن ق عليھ ع المواف دد المواق ةبنصيحة من اع ة الطبيع دولي لحماي اد ال الي. (التح تخدم كت ام المس  ,I=Inscribe: النظ
D=Defer, R=Refer, N=Not inscribe(  

 العام

 عدم موافقة
 >تأجيلاالتحاد 

  تسجيل
D>I 

 عدم موافقة
 >االتحاد إحالة
  تسجيل
R>I 

 عدم موافقة
االتحاد 

  إحالة>تأجيل
D>R 

 عدم موافقة
االتحاد 

  تأجيل>التسجيل
N>D 

 عدم موافقة
 >االتحاد التسجيل

  إحالة
N>R 

المجموع 
 السنوي

 
الترشيحات 
 مسحوبة

 ٣  ٢  ٢   جزء ٢٠٠٧

٢  ٢  ١ ١   ٢٠٠٦ 

٣  ٢   ٢   ٢٠٠٥ 
٥  ٤  ٣   ١ ٢٠٠٤ 
١  ٣ ١ ١   ١ ٢٠٠٣ 
١  ٠      ٢٠٠٢? 

١  ١  ١    ٢٠٠١ 

٢  ٢    ٢  ٢٠٠٠ 

٢  ١   ١ ١٩٩٩  ? 
١  ٠      ١٩٩٨ 
 ١٩  ١٨ ١ ٩ ٣ ٢ ٣ عالمجمو

  

ة: 3 جدول ة الطبيع دولي لحماي ة مع نصيحة االتحاد ال ة  A، جيث A>Bفي الرموز ( عدد المواقع التي لم تتوافق اللجن دولي لحماي اد ال ل توصية االتح تمث
. ولكن قرار اللجنة ھو اإلحالة تأجيل، تعني ان االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بتوصيات االتحاد الدولي لحماية الطبيعة D>Rمثال . قرار اللجنة  Bالطبيعة و

  .تسجيل ال= Nإحالة، = R  ،تأجيل= Dتسجيل، = I: الرموز المستخدمة
  

ذا . رفضت فيھا اللجنة قبول نصيحة االتحاد الدولي لحماية الطبيعةالتي  ب تلخص الحاالت/أ٤الجدول  .٤٫٢ النقاط األساسية في ھ
 : التحليل كتالي
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 من قرارات اللجنة تعتمد على نصيحة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة% ٨٤. 
 

 تحاد الدولي لحماية الطبيعة فيهنصح اال الم يسبق ان رفضت لجنة التراث العالمي موقع. 
 

  دون أي تعديلفيھا معايير التسجيل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة التي يقترح حاالت الجميع يتم دعم. 
 

 ة التسجيل بعيداً عن ة الطبيع دولي لحماي اد ال ا االتح ي ينصح فيھ إن الحاالت الت اً ، ف ل النصيحة تقريب ة تقب ي اللجن ي ف ثلث
 ).رفضحالة  ١٨(الثلث المتبقي ترفضه أما الحاالت، 

 

  ن ل م يحات% ١٠أق ن الترش ي  م طأي ف تة حاالت فق اد ف، س ع نصحية االتح ة م ارض اللجن ة بالتسجيل تتع تنصح اللجن
 ).بشكل كلي أو جزئي(
 

ة ا ٥في الجدول  .٤٫٣ دولي لحماي اد ال المي نصحية االتح ي في األسفل جميع الحاالت التي لم تقبل بھا لجنة التراث الع ة ف لطبيع
 . والمواقع التي تم تسجيلھا بعكس نصيحة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة تظھر بخط غامق. السنوات العشر األخيرة

 

  الممتلك اللجنةIUCN العام

  South China Karst (China) -١٠)الصين(كارست جنوب الصين  ليسجت تأجيل ٢٠٠٧

 Ba Be National Park (Viet Nam) -)فيتنام(منتزة بي بي الوطني  تأجيل ال ٢٠٠٧

 تأجيل ال ٢٠٠٧
  )المكسيك(محمية بانكو تشيكوررو المحيط الحيوي 

Banco Chinchorro Biosphere Reserve (Mexico) 

 The Hula (Israel) -)إسرائيل(الحوال  تأجيل ال ٢٠٠٦

 Lopé-Okanda (Gabon) -)غابون(أوكاندا  -لوبى إحالة تأجيل ٢٠٠٦

  Minkébé (Gabon)  -)غابون(منيكبي  إحالة جيلتأ ٢٠٠٥

 Lopé-Okanda (Gabon)  - )غابون(أوكاندا  -لوبى إحالة تأجيل ٢٠٠٥

 Pitons Management Area (St Lucia) -)سانت لوكا(منطقة إدارة بيتونز  تسجيل تأجيل ٢٠٠٤

 Hawar Islands (Bahrain) - )البحرين(جزر الحوار  تأجيل ال ٢٠٠٤

 Palaeohabitat of Tarnóc (Hungary) - )ھنغاريا(البيئة القديمة لتارنوك  تأجيل ال ٢٠٠٤

  Coiba National Park (Panama)  - )باناما(منتزة كوبيا الوطني  تأجيل ال ٢٠٠٤

 تسجيل تأجيل ٢٠٠٣
 Phong Nha Ke Bang National Park (Viet -)فيتنام(منتزة فونغ نھا كي وبانغ الوطني 

Nam) 

 إحالة ال ٢٠٠٣
  )جمھورية الدومينيكان(منتزة الشرقي الوطني 

Parque Nacional del Este (Dominican Republic) 

 Rio de Janeiro (Brazil) - )البرازيل(ريو دي جينيرو  تأجيل ال ٢٠٠٣

 Makhteshim Country (Israel) -)إسرائيل(دولة مختشم  تأجيل ال ٢٠٠١

  Gunung Mulu National Park (Malaysia) -)ماليزيا(تزة كانونغ الوطني من تسجيل إحالة ٢٠٠٠

 The High Coast (Sweden) -)السويد(الشاطئ العالي  تسجيل إحالة ٢٠٠٠

 Ibiza, Biodiversity and Culture -إيبيزيا التنوع الحيوي و الثقافة تسجيل تأجيل ١٩٩٩

 Parco Nazionale di Gran Paradiso (Italy)-)طالياإي(منتزة سماء جران الوطني  تأجيل ال ١٩٩٩

 الترشيحات الي لم توافق لجنة التراث العالمي على نصيحة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في السنوات العشر األخيرة: 4 جدول 

ان(المھا العربي في محمية ، كانت سابقة إلسقاط ممتلك من قائمة التراث العالمي، وھي ٢٠٠٧منذ عام  .٤٫٤ م ) ُعم ه ت ع ان والواق
د . السالمةشروط بشأن بسبب مخاوف  تأجيلبالخالف نصيحة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  فيھا تسجيل الموقع على وبع

اش دام طويالً  ت، (نق ار ) ١٩٩٤فوكي ا ھو اآلن المعي ك بموجب م م تسحيل الممتل رار). ١٠(ت ي الق ق ف ا يتعل قا وفيم ط إس

                                                            
١٠

 .كانت عدم موافقة جزئية كما ان االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أوصى بالتسجيل لجزئين من ثالث للترشيح المتسلسل، وتأجيل للجزء الثالث 
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اً لمشورة قرار، ففي نھاية المطاف كان ٢٠٠٧مة التراث العالمي عام محمية المھا العربي من قائ دولي  اللجنة وفق اد ال االتح
ة أنلحماية الطبيعة  ى القائم رار تسجيله عل تثنائية من  الممتلك فقد قيمته التي على أساسھا تم اتخاذ ق د واجھت قضايا اس وق

الي فيأخذ . حيث السالمة للقيمة تثنائية فبت ة االس ة العالمي د القيم ك فق ة ھو أن الممتل ا مجمتع االتحاد باالعتبار عند النظر إليھ
اتوفي الوقت الذي ي. القائمةيشّرع إسقاط الممتلك عن  ذه الممتلك دان ھ ق لفق  عرب االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أسفه العمي

تثنائية عنصرقيمتھا الطبيعية، يعتبر االتحاد الدولي لحماية ال ة االس ا العالمي دت قيمتھ ي فق ي اطبيعة إسقاط ممتلكات الت  اأساس
 .للحفاظ على مصداقية اتفاقية التراث العالمي

 

المي  تعمل .٤٫٥ راث الع ى لجنة الت د من ضم عل دمھا توصيات الالعدي ي يق اد الالت إدارة االتح ق ب ا يتعل ة فيم ة الطبيع دولي لحماي
ةالمم ات الطبيعي اج ع. تلك ي نت ع وھ ادًة م تھا ع تم مناقش ث ي ك حي اد للممتل ا االتح وم بھ ي يق يم الت ة التقي ة الطرف ملي الدول

ي إن و .وقت الحق واالتفاق عليھا خالل وقت المھمة  أو ف ي معظم الحاالت ف ذه التوصيات تك ف ي تحسين اإلدارة مھ ن ف
جھات المانحة والشركاء من أجل تحسين سالمة وفي الغالب تدعمھا الللممتلك والتي تنتج من أنشط تقوم بھا الدولة الطرف 

 .الممتلك
 

المي  حاالت عدم اإلصغاء االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أنالحظ  .٤٫٦ راث الع ة الت ل لجن ارية من قب ات األستش لتوصيات الھيئ
راف أو دول األط رةال نوات األخي ي الس د ازدات ف ث . ق محت حي ذه س اتھ رة  التوّجھ دوث األخي ة"بح اء واقعي " أخط

“Factual errors "ـالعديد من األسئلة فيما إذا كانت قد طرحت ف. لھذه التحديات المتزايدة واحدة وفرت منصة أخطاء " ال
ة . في بعض الحاالت تعكس تفسيرات مختلفة لألمور أو بسبب الضغط العلني ھيأخطاء حقيقية أو" واقعية ھناك حاجة حقيقي

 .منظومة تقييم توصيات الھيئات االستشاريةمن خالل " أخطاء واقعية"إلعطاء تعريف واضح لمعنى 
 

ق يعني الت .٤٫٧ ة األطبي ة  إعدادفضل لعملي ة التمھيدي داً ھو تالقائم يئاً واح ذا يوفش دم ھ ى لتق رجيح أعل ق ت يلة أفضل لتحقي ر وس
داھناك أن حيث . لينجح في التسجيل على قائمة التراث العالمي ،الممتلك اذج ال عدي ة إلعممن النم ة نھجي ة التمھيدي داد القائم

دول األطراف  ل ال اذج من قب ذه النم ان، حيث يمكن استخدام ھ رويج والياب كتلك التي تتخذھا الدول األطراف مثل كندا والن
ى أساس اھو بحث علمي مطّول السمة األساسية لتلك النماذج ف. األخرى ات مليبنى عل ى اإلمكاني ع أعل تثنائية م ات االس متلك

ايير ا ق مع تثنائية وشروط السالمةلتحقي ة االس ة العالمي ال. لقيم بيل المث ى س ي فعل ة ف ة حال ذه العملي فرت ھ ان أس ى  الياب إل
جيلا م التس ن ث يح م ع لترش يروتوكو  لموق ام  Shiretokkoش رويج أيضاً ٢٠٠٥ع ي الن ا ف ة، كم ذه العملي ى أسفرت ھ  إل

 . ٢٠٠٥الترشيح من ثم التسجيل لموقع المضائق الغربية للنرويج عام 
 

  المحتملة للجنة التراث العالمي اآلثار
  

 د أكثر بفاعلية عملية اإلدارج على القائمة التمھيدية تستخدم أن  لضمان ة االوطرح الممتلكات ذات لتحدي ة الحتمالي عالي
ى ي األعل ر ف ا ذك جيل كم ي التس ة و. ف اذج أيضاً الحاج ى نم ىإل ة  للوصول إل ق بالقائم ا يتعل ات فيم أفضل الممارس

 تمھيدية؛ ال
 

  ق ا يتعل دول األطراف فيم دعم والنصيحة لل اء ال ارية إعط ة االستش ةبللھيئ المي المحتمل راث الع ات الت د ممتلك . تحدي
ي  ،دور الھيئة االستشارية في التقييمھدف مع  متوافقاتقديم النصيحة أنه يجب أن يكون والجدير بالذكر أن  عادة ما يعن

 ؛ ٣ون من خالل تقديم النصح والمعلومات مثل تلك المتاحة والمحددة في الملحق ھذا أن تقديم المساعدة يجب ان يك
 

 وح ر وض ف أكث واقعي" لمصطلح  اتعري أ ال ا" Factual errors" "الخط من تق ارية ض ة االستش يم الھيئ رير تقي
 .لھا الھيئات االستشارية استجابةلجنة ومن ثم وطريقة عرضھا على ال
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  في قرارات اللجنة؟أھملت  أو أنھا السكان األصليين و المحليين األقليات واإلشارة إلى قيم  تمتكيف  .٥
 
ة  .٥٫١ ى أھمي ة عل رة طويل ذ فت ة من ة الطبيعي دولي لحماي اد ال د االتح يط و اإلدارة أك ة التخط ي عملي كان األصليين ف راك الس إش

ة اطق المحمي اف. للمن المي للتنزھ ؤتمر الع ي الم ي مخرجات ف ك بشكل خاص ف راز ذل  The World Park -تتم اب
Congress-) ،٢٠٠٣ديربان( والمؤتمر العالمي للحماية ،– The World Conservation Congress- ) انكوك ب

ة  نوالسكان األصليعلى وجوب أن يكون  الطبيعة باستمرار لحمايةاالتحاد الدولي فأكد ). ٢٠٠٤ ات المحلي ر أكوالمجتمع ث
تقبل كانت ھذه المناطق قابلة ما يعية وممتلكات التراث العالمي، وإذاوالطب فعالية في إنشاء المناطق المحمية ي المس اة ف . للحي

ميا  اد رس ذلك رحب االتح ي ول ة ف د مھم راثتمدي ة الت ا اتفاقي عوھي " C" "Fifth Cالخامسة "لمي الحتضان الع   المجمت
Community  ١١ ."عالميالمحلية في تنفيذ اتفاقية التراث ال لتعزيز دور المجتمعات"وذلك 

 

اد فيقرارات اللجنة  جع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في السنوات العشر األخيرةار .٥٫٢ ل االتح م من قب ق تبعاً إلشعار ت ا يتعل م
ة  المواقع الطبيعي ين ب كان األصليين والمحلي ات والس يم األقلي ذ ق ي تتخ افيوالت ة . ھ ع النقط يا م ى  ٥٫١وتماش ي األعل ر ف ذك
يم ي اية الطبيعةاالتحاد الدولي لحم ً عطي اھتمامأنه عندما يقوم االتحاد في التقي ً خاص ا ي الترشيح  ا ذا الجانب ف ى لھ ة عل قائم

  .إلى المجتمعات المحلية تشير تحديداَ األمثلة التي د من يعداليوجد كما  )٦(التراث العالمي في الملحق 
 

ات  ةالمرجعية المتعلق حاالتفي مجال ال .٥٫٣ ي المجمتع ات الف ي، وممتلك المي الطبيع راث الع اً خاصاً ت اد اھتمام يسترعي االتح
ليمان ي جزر س ة(. لجزيرة رينول الشرقية ف ة  الحال د . )٥، ملحق٥المرجعي ات فق ى لتسجيل ممتلك رة األول ذه الم كانت ھ

ة مع أنهتراث الطبيعي  ة عرفي تم . ملكي اشف ذا النق ام  ھ المي الھ راث الع ة الت اع لجن ي اجتم و، (ف ا إذا كانت م) ١٩٩٨كيوت
ذا الممتف. اإلرشادات العمليةن بموجب يتممتلك كافيالحماية واإلدارة لل كبالرغم من أن ھ ي  ل انون عرف ل ق ه من قب تم حمايت ي

ةفتح أفاقاً جديدة األمر الذي إال أن اللجنة قامت بتسجيله  ع االستراتيجية العالمي إن . لھذا النوع من الممتلكات بما يتفق م ذا ف ل
ةذه ھ ة  الحال داً  اأوجدت مقياسالھام ى أساسجدي انون عرفي عل ة بموجب ق ات محمي ول ممتلك افي ل لقب ة إلدارة وك الحماي

المي الطبيعيطويلة األمد ل راث الع ا . ممتلكات الت ى أنھ ارة إل ً قيم أوجدتومن المناسب أيضاً اإلش ي  ا دة ف ادات جدي اإلرش
 .العملية

 

د  .٥٫٤ المي ق راث الع ة الت يماكتسبت بموجب اتفاقي د  الق كل متزاي راف بش كان األصليين اإلعت دات للس ن خالل إدراج والمعتق م
ام  ة ع ادئ التوجيھي ة ضمن المب ة الطبيعي اظر الثقافي ق ، ١٩٩٢المن يوطب المي الطبيع راث الع ة الت ى قائم ل عل زة ، مث منت

م تسجيلھما كال المف). ١٩٩٤أستراليا، (كاتا تاجوتا  -و ألورو) ١٩٩٣نيوزلندا، (تونغاريرو الوطني  اً بموجب متلكين ت الحق
ة ه حيث . معايير ثقافية في فئة فرعية مرتبطة مع المناظر الثقافي ة خاصة ألن اريرو أھمي ك تونغ م تسيجله يمتل ك ت أول ممتل

ة لشعب  كما ).١، الملحق٦مرجعية  حالة(بوصفه مناظر ثقافية طبيعية  ة وديني ة ثقافي ان الجبال في قلب المنتزة تمتلك أھمي
هذات لموراي وا ع وبيئت ين المجتم ة ب ة ورمزي ذه . ارتباطات روحي ةھ ار الحال ق ب امھم اتضع معي ا يتعل ايير فيم ق مع تطبي

راث الطبيعي المناظر الثقافية الطبيعية  ات الت ر من ممتلك ك قيمللمتلكات الطبيعية وتشدد على أن الكثي ة  اتمتل ة وروحي ثقافي
 .للمجتمعات المحلية والمالك العرفيين

 

ات ال .٥٫٥ ة وممتلك ات المحلي ين المجتمع ي ذكرت فأن قضية الخالف ب المي الطبيعي الت راث الع ن الحاالتت دد م  جعلت . ي ع
م حل على سبيل المثال ف. يكون من خالل الحوار والتشاور حاالتأن حل مثل ھذه اليدعو إلى  االتحاد وق  ت ى حق الخالف عل

ي  وطنيالمحليين للرعي ف زة سميين ال ا  Simien National Park منت اطق الحساسة وغيرھ تثناء المن ي من خالل اس الت
اد .من أنشطة الرعي تضيف قيم طبيعية عالية للمنتزة ً  كما عارض االتح ة من  أيضا ات المحلي ر الطوعي للمجتمع ل غي النق

 .وبداخل ممتلكات التراث الطبيعي العالمي في عدد تقارير التقييم
 

ك فإن .٥٫٦ دول وبالرغم من ذل ا رشحته ال ادرا م المي طبيعي األطراف ن راث ع ع ت ي مواق رة  ف نوات األخي ه الس و عكست في
ل  ، والجھود الدولية للحمايةو لثقافات التقليدية وحقوق ھذه الثقافات والصراعات المحتملة بين ھذه الثقافات ا كان شرق روني
  .رة عرفيةملكية وإدا بأراض ذاتأول ممتلكات التراث العالمي ) ١٩٩٨جزر سليمان (

  

                                                            
  ٢٠٠٧المي في كنيسة كرايست تشيرش عام ب من اجتماع لجنة التراث الع١٣ COM ٣١انظر القرار   ١١
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  اآلثار المحتملة للجنة التراث العالمي
  

 :بعض اآلثار المحتملة للجنة التراث العالمي تحتاج إلى .٥٫٧
 

  ي التخطيط ة ف ات والسكان األصليين والمجتمعات المحلي الطلب من الدول األطراف أن تكون أكثر فاعلية في اشراك األقلي
 افي الطبيعي المختلط؛واإلدارة لممتلكات التراث العالمي الطبيعي والثق

 

  ات والسكان األصليين وأن تتضمن التأكد من وق األقلي ين الترشيحات حق اٍف  المحلي ى نحو ك ق الصلة ، عل و ھو أمر وثي
  .بالترشيحات

   ل  حاالتمن ال و التبعاتتحديد الدروس المستفادة ليمان(المرجعية مثل جزر روني اريرو )جزر س دا( وتونغ  و    ، )نيوزلن
 والمواقع ذات الصلة في أفريقيا؛) استراليا(كاتا تجوتا -كات مثل أولوروالممتل

  المي الطبيعي من خالل  عاتاالنزالتأكد من تحديد المرتبطة بالسكان األصليين والمجتمعات المحلية في ممتلكات التراث الع
 الحوار والتشاور؛

 تثنائية للم ة اإلس ة العالمي يم القيم امان تقي حة كمن ات المرش ؤولية تلك ة مس ة طبيعي ار ظر ثقافي دولي لآلث س ال المجل
ة ولكن في حاالت كثيرة يعطي االتحاد الدولي لحماية الطبيعة النصيحة بالنسبة لل )ICOMOS(والمواقع ة المھم يم الطبيعي ق

 .األصليين والمجتمعات المحلية وارتباطھا مع السكان
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 تأثير االستراتيجية العالمية .٦
  

ة وذات مصداقية  متوازنةاستراتيجيتھا العالمية لتحديد قائمة تراث عالمي  ١٩٩٤في عام عالمي اطلقت لجنة التراث ال .٦٫١ وممثل
ي  ،للتصدي لرجحان الممتلكات الثقافية على الممتلكات الطبيعية دول المتطورة، خصوصاً ف ي ال ووجود معظم الممتلكات ف

تثنائيةتعكس التنوع الثقافي وال ألنتھدف ھذه االستراتيجية . أوروبا ة االس ة العالمي ة طبيعي للقيم ى القائم الرغم من أن . عل ب
ة وذات مصداقية ي إعالن بودابست  ،سجل لجنة التراث العالمي يسعى إليجاد قائمة تراث عالمي متوازنة وممثل ا ورد ف كم

وي أن إال أن  ة ال ين ة الطبيع دولي لحماي اد ال ل االتح ة تمث ى االقائم ي عل راث الطبيع ع الت أنه أض ألرجمي ن ش ذي م ن وال
 .يتعارض مع مفھوم القيمة العالمية اإلستثنائية

 

واع من  .٦٫٢ ل واألن ة والموائ اظر الطبيعي ي والمن ة في حالة المناطق الطبيعية فإن حماية النظام البيئ اطق المحمي مسؤوليات المن
ة األخرى اطق المحمي ة المن ر الشكل .على المستوى الوطني واإلقليمي وأنظم ي )١٤( يظھ ات  ف ين ممتلك ة ب األسفل العالق
ة  اطق المحمي واع األخرى من المن المي الطبيعي واألن ذاً آالتراث الع تثنائية خ ة اإلس ة العالمي وم القيم ار مفھ ع ف. باإلعتب جمي

ي حين المناطق المحمية  بة ف ة المناس ة لضمان الحماي ة أن مھم ة مھم اطق محمي المي الطبيعي ھي من راث الع ممتلكات الت
 .لمناطق التي تحقق عتبة القيمة العالمية اإلستثنائيةلحماية ا

 

 

 

 )٢٠٠٤مقتبس من ماغين و تشيب (راث العالمي الطبيعي ألنواع أخرى من المناطق المحمية العالقة بين ممتلكات الت ١٤الشكل 

 : عالمي منھالة إلتفافية التراث الھناك مجموعة متنوعة من األدوات المكمّ  .٦٫٣
 

  امج اليونيسكو وي لإلنسان وابرن المي ) Man & Biosphere (لمحيط الحي ى المستوى الع يالً عل ى تمث ذي يتبن وال
 .للمعالم الحيوية الجغرافية" ممثلة"ھدف واضح يسعى إلى إقامة شبكة محميات محيط حيوي ب
 

 راث نزھات الجيولوجية لليونيسكو والتي تھدف إلى تحديد ستمبادرة الم ة الت ي حماي ة ف ات الجيولوجي لسلة عالمية للممتلك
 .الجيولوجي المرتبط مع االستخدام المستدام للمصادر والتنمية اإلقتصادية

  

  ة رامسار ل اتفاقي ة مث ة للممتلكات المھم اتفاقيات دولية أخرى، معاھدات و برامج لتشجيع تحديد وحماية الشبكات الممثل
اد ناتشوراالرطبة وعلى المستذات األھمية الدولية للمناطق   Union Natura(٢٠٠٠ وى اإلقليمي ألوروبا شبكة اتح

 األستثنائيةقيمة عالمية

 

مرشحة أومتسلسلة  ةمواقع منفرد
عتبة القيمة العالمية تحقق 

لتحقق واحد أوأكثر االستثنائية 
من معايير التراث العالمي 

  لسالمة الصارمةومتطلبات ا

 :على التمثيلالتأكيد

النظام البيئي، المناظر 
الطبيعية، الموائل، 

  نواعاأل

الحماية من خالل 
المناطق المحمية 

 ستثنائيةاقيمة عالمية 
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ة  )2000 م المتحدة للبيئ امج األم ي تشكل جزء من برن ة الت واتفاقية جبال األلب و الكربات، االتفاقيات المناطق المحمي
 وبرنامج البحار اإلقليمي

 

 حمية فعالة؛أنظمة مناطق م 
  

  اك ك ھن ى ذل افة إل الميباإلض راث الع ة الت ة إلتفاقي ل مالئم وبي أق ب الجن ار والقط الي البح ل أع رى مث اطق أخ   . من
 .آلية تعاون فيما يتعلق بحماية ھذه الحالة االستثنائية )معاھدة القطب الجنوبي(األخيرة  الحالةتوفر  و

 

  تأثير اإلستراتيجية العالمية على قرارت اللجنة
  

ا .٦٫٤ ة الطبالحظ االتح دولي لحماي ة د ال أثيريع ا ت ان لھ تراتيجية ك اا أن االس ة فعلي رارات اللجن ى ق ابق عل ل الس دعم التحلي ، و ي
ان  ويرى. ات التسجيل في ھذاه الوثيقة ھذه المالحظةتوّجھل تراتيجية ك أثير االس ة أن ت ة الطبيع دولي لحماي اد ال بطرق االتح

 :ثالث و ھي
 

  طراف على تحديد وتوضيح أفضل للممتلكات التي من الممكن أن إھتمام الھيئات االستشارية والدول األأوالً، تركيز
 .تمتلك القيمة العالمية اإلستثنائية

 

  مجموعة من الدول لتحديد وترشيح ممتلكات لتنظر فيھا لجنة التراث العالميأكبر ثانياً، تشجيع. 
 

 ق ثالثاً، واألھم من ذلك تشجيع ا يتعل ل م المي مث راث الع ق  بدأ نماذج مبتكرة من الت ة لألرض بتطبي ازة العرفي الحي
ق٥المرجعية الحالة( اتبعض  و).٥، المحل ة التوّجھ تراتيجية العالمي ى االس ة عل ار المترتب ذه  واآلث ي ھ موضحة ف

 .حاجة إلى المزيد من العمل والتحليل ما زال ھناكلكن  ،المعدة من قبل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة الوثيقة

  التراث العالمي المحتملة للجنة التبعات
 

 :المحتملة للجنة التراث العالمي تحتاج إلى التبعاتبعض  .٦٫٥
 

  ؛شروطاالحتياجات والقابل تغير تطوير وصقل االستراتيجية العالمية وضمان انھا تتطور لتاستمرار العمل على 
 

 ات وال د أفضل الممارس االتتحدي ة وضم ح ن الالمرجعي د م ا لمزي ن تطبيقھ ه يمك ى اان أن وير عل تراتيجية تط الس
 العالمية؛ و

  

 ن عملية مثل المراقبة الدورية والتفاعلية تعمل بشكل وثيق وفّعال تحت مظلة االستراتيجية العالميةضمان أ. 
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 الخالصة .٧
 

ة ث العالمي، وبشاتفاقية التراتنطوي عليه حول المفاھيم التي  تتمحورالنقاشات التي تعزز الصة خھذه ال .٧٫١ كل خاص المركزي
ي  وم  تطورف تثنائيةمفھ ة اإلس ة العالمي ة  .القيم ذه الوثيق ى من ھ د ركزت الفصول األول ى و ق اظ اعل ايير الأعلى بالحتف مع
ا من احتياجات شروط السالمة القيمة العالمية اإلستثنائيةتطبيق مفھوم ل قياسيةال ق بھ ي صميم ل وما يتعل ة تظل ف عمل لجن

المي راث الع ون  و. الت ه يك ق النزي ى التطبي ع عل ي إدراج المواق المي ف راث الع ة الت ع ذات فق قائم ة ط للمواق يم الطبيعي الق
م وھو  سالمة وفاعلية اإلدارةتحقق شروط الالتي واألعلى  دة من أھ المي بوصفھا واح راث الع ة الت ة اتفاقي أمر حيوي لفاعلي

ة ملتزميبقى الذا . العالمي للتعاون في حماية الطبيعةدولية على الصعيد األدوات ال ة الطبيع دولي لحماي اد ال ديم  االتح اً بتق كلي
 .التفاقية في المستقبلل معايير قياسيةلى شورة للجنة التراث العالمي لتساعد على االحتفاظ بأعأعلى مستوى من الم

  
  

  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، غالند، سويسرا

  ٢٠٠٨نيسان 
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  المالحق

 صالحيات ھذا الملخص .١
 

 ي سجلت بموجب المعايير الطبيعية المختلفةالممتلكات الت .٢
  

 الترشيحات للتراث الطبيعي و التراث المختلط بموجب المعايير الطبيعية .٣
 

 المراجع األساسية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة حول القيمة العالمية االستثنائية .٤
 

 الحاالت المرجعية المتعلقة بترشيحات التراث العالمي .٥
 

  أخرى مرتبطة بمفھوم القيمة العالمية االستثنائية حاالت دراسية مھمة .٦
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  صالحيات ھذا الملخص. ١الملحق 

ي  لقيمة العالمية اإلستثنائيةمفھوم ا تقييمعلى تمرين من مضمون ال دأ ف ازان الذي ب ي ق راء ف اع الخب ل (اجتم تمر  ،)٢٠٠٥أبري واس
المي وبطُ  و، )٢٠٠٦فيلينوس ( ٣٠و الـ ،)٢٠٠٥ديربان ( ٢٩الـالتراث العالمي  لجنةاع اجتمفي  راث الع اون لب من مركز الت التع

ادية، من "مع الھيئات االستشارية  ات ارش ابقةإيجاد ملخصين مرتبطين بالموضوع وبالقرارات على شكل كتيب ة  الحاالت الس وكيفي
  :القيام بالتالي ُطلب لذا " ضوحوالتي يمكن إظھارھا بو[...] القيمة العالمية االستثنائية  القرارات فيما يخصتفسير وتطبيق 

  للجنة فيما يتعلق بتسجيل الممتلكات والشروع بتطبيق تحليل إحصائي لتطبيق كل المعايير؛الماضية قرارات المراجعة جميع 

ركوا والذين شا) أعضاء اللجنة، ممثلين الھيئات اإلستشارية، موظفين مركز التراث العالمي، الخ(مقابلة جميع األفراد األساسيين 
  ؛األمور المھمة التي أثرت على قرارات اللجنة فيما يتعلق بالترشيح/حاالتفي تطبيق االتفاقية، من أجل جمع ال

، Christchurch كرسيت تشيرش(للجنة التراث العالمي  ٣١تم تحضير وثيقة لتعرض في الدورة الـباإلستناد إلى ماذكر سابقاً و
  :بعض الحاالت الرمزية، وتبين التاليقات الحسنة و، والتي تحدد التطبي)٢٠٠٧

  

 بنجاح الترشيح؛تطبيق المعايير المتعلقة   .أ 
 

 التسجيل، بموجب تطبيق كل معيار؛في لنجاح ما ھي عتبة ا  .ب 
 

لحظة التسجيل  ادھاتفسير اعتموالمرتبطة في الممتلك لتسجيل  الدول األطراف/ الطرف ةما ھو التبرير الذي قدمته الدول  .ج 
 من قبل اللجنة

 

 التسجيل؛ ةأي مدى وكيف يتم األخذ بتوصيات الھيئة االستشارية بالحسبان من قبل اللجنة لحظ إلى  .د 
 

 ؛مجتمعات المحلية التي ذكرت أو إذا ما تم إھمالھاأو ال/كيفية اإلشارة لقيم األقليات والسكان األصليين و  .ه 
 

  ).ق لالستراتيجية العالميةإطال( ١٩٩٤نة منذ عام جكيف أثرت االستراتيجية أو لم تؤثر على قرارات الل  .و 
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  الممتلكات المسجلة بموجب المعايير الطبيعية المختلفة: ٢المحلق 
٧المعيار       

اليونيسكو مرجع الدول/ الدولة األسم  التسجيل سنة   المعايير 

1264 Jeju Volcanic Island and Lava Tubes ٧،٨ 2007 جمھورية كوريا 

1258 Teide National Park ياأسبان  2007 ٧،٨ 

1248 South China Karst ٧،٨ 2007 الصين 

1216 Malpelo Fauna and Flora Sanctuary ٧،٩ 2006 كولومبيا 

1195 West Norwegian Fjords - Geirangerfjord and 
Nærøyfjord 

 ٧،٨ 2005 النروج

1182 Islands and Protected Areas of the Gulf of 
California 

١٠، ٩، ٧ 2005 المكسيك  

1167 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra ١٠، ٩، ٧ 2004 أندونيسيا  

1161 Pitons Management Area ٧،٨ 2004 سانت لوسيا 

1149 Ilulissat Icefjord ٧،٨ 2004 الدنمارك 

1094 Purnululu National Park ٧،٨ 2003 أستراليا 

1083 Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas ١٠، ٩، ٨، ٧ 2003 الصين  

1000rev Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha 
and Atol das Rocas Reserves 

١٠، ٩، ٧ 2001 البرازيل  

1037bis Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn ١٠، ٩، ٨، ٧ 2001 سويسرا  

999 Pantanal Conservation Area ١٠، ٩، ٧ 2000 البرازيل  

985 uKhahlamba / Drakensberg Park ١٠، ٤، ٣، ١ 2000 جنوب أفريقيا  

1013 Gunung Mulu National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 2000 ماليزيا  

911 Mount Wuyi ١٠، ٧، ٦، ٣ 1999 الصين  

893rev Atlantic Forest South-East Reserves ١٠، ٩، ٧ 1999 البرازيل  

889 Desembarco del Granma National Park ٨، ٧ 1999 كوبا  

914 Greater St Lucia Wetland Park ١٠، ٩، ٧ 1999 جنوب أفريقيا  

652rev Puerto-Princesa Subterranean River National 
Park 

١٠، ٧ 1999 الفليبين  

773bis The Pyrénées - Mont Perdu (extension) أسبانيا/فرنسا  1997 ٨، ٧، ٦، ٤، ٣  

800 Mount Kenya National Park/Natural Forest ٩، ٧ 1997 كينيا  

629rev Macquarie Island ٨، ٧ 1997 أستراليا  

754 Lake Baikal ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 روسيا الفدرالية  

765bis Volcanoes of Kamchatka ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 روسيا الفدرالية  

774 Laponian Area ٩، ٨، ٧، ٥، ٣ 1996 السويد  

764 Belize Barrier Reef Reserve System ١٠، ٩، ٧ 1996 بليز  

354rev Waterton Glacier International Peace Park  الواليات المتحدة
كندا/ األمريكية  

1995 ٩، ٧  

740bis Gough and Inaccessible Islands (extension)  المملكة المتحدة لبريطانيا
لشماليةأيرلندا ا/ العظمى  

1995 ١٠، ٧  

721 Carlsbad Caverns National Park ٨، ٧ 1995 الواليات المتحدة األمريكية  

719 Virgin Komi Forests ٩، ٧ 1995 روسيا الفدرالية  

682 Bwindi Impenetrable National Park ١٠، ٧ 1994 أوغندا  

684 Rwenzori Mountains National Park ١٠، ٧ 1994 أوغندا  

685bis Doñana National Park ١٠، ٩، ٧ 1994 أسبانيا  

701 Canaima National Park  جمھورية فنزويال
 البوليفارية

1994 ١٠، ٩، ٨، ٧  

672bis Ha Long Bay ٨، ٧ 1994 فيتنام  

653 Tubbataha Reef Marine Park ١٠، ٩، ٧ 1993 الفلبين  

662 Yakushima ٩، ٧ 1993 اليابان  
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٧المعيار       

اليونيسكو مرجع الدول/ الدولة األسم  التسجيل سنة   المعايير 

637 Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic Interest 
Area 

 ٧ 1992 الصين

640 Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area ٧ 1992 الصين 

630 Fraser Island ٩، ٧ 1992 أستراليا  

638 Huanglong Scenic and Historic Interest Area ٧ 1992 الصين 

608 Ujung Kulon National Park ندونيسياأ  1991 ١٠، ٧  

591 Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries ١٠، ٩، ٧ 1991 تايالند  

588 Danube Delta ١٠، ٧ 1991 رومانيا  

578 Shark Bay, Western Australia ١٠، ٩، ٨، ٧ 1991 استراليا  

573 Air and Ténéré Natural Reserves ١٠، ٩، ٧ 1991 النيجر  

609 Komodo National Park ١٠، ٧ 1991 أندونيسيا  

421bis Tongariro National Park ٨، ٧، ٦ 1990 نيوزالند  

547 Mount Huangshan ١٠، ٧، ٢ 1990 الصين  

548 Río Abiseo National Park ١٠، ٩، ٧، ٣ 1990 البيرو  

551 Te Wahipounamu – South West New Zealand ١٠، ٩، ٧، ٧ 1990 نيوزالند  

494rev Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve ١٠، ٧ 1990 مدغشقر  

516 Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons) ٧، ٥ 1989 مالي  

509 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls زمبابوي/زامبيا  1989 ٨، ٧  

335bis Nanda Devi and Valley of Flowers National 
Parks   

١٠، ٧ 1988 الھند  

454 Mount Athos ٧، ٦، ٥، ٤، ٢، ١ 1988 اليونان  

455 Meteora ٧، ٥، ٤، ٢، ١ 1988 اليونان  

485 Hierapolis-Pamukkale ٧، ٤، ٣ 1988 تركيا  

487 Henderson Island  المملكة المتحدة لبريطانيا
أيرلندا الشمالية/ العظمى  

1988 ١٠، ٧  

486 Wet Tropics of Queensland ١٠، ٩، ٨، ٧ 1988 أستراليا  

410 Sian Ka'an ١٠، ٧ 1987 المكسيك  

403 Kilimanjaro National Park ٧ 1987 جمھورية تنزانيا المتحدة 

447rev Uluru-Kata Tjuta National Park ٩، ٧، ٦، ٥ 1987 أستراليا  

437 Mount Taishan ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ 1987 الصين  

419 Gros Morne National Park ٨، ٧ 1987 كندا  

355 IguaÃ§u National Park ١٠، ٧ 1986 البرازيل  

380 Garajonay National Park ٩، ٧ 1986 أسبانيا  

387bis St Kilda  المملكة المتحدة لبريطانيا
أيرلندا الشمالية/ العظمى  

1986 ١٠، ٩، ٧، ٥، ٣  

369 Giant's Causeway and Causeway Coast كة المتحدة لبريطانيا الممل
أيرلندا الشمالية/ العظمى  

1986 ٨، ٧  

390 Škocjan Caves ٨، ٧ 1986 سلوفينيا  

357 Göreme National Park and the Rock Sites of 
Cappadocia 

٧، ٥، ٣، ١ 1985 تركيا  

338 Manas Wildlife Sanctuary ١٠، ٩، ٧ 1985 الھند  

333 HuascarÃ¡n National Park لبيروا  1985 ٨، ٧  

303 Iguazu National Park ١٠، ٧ 1984 األرجنتين  

280 Salonga National Park  جمھورية الكونغو
 الديموقراطية

1984 ٩، ٧  

284 Royal Chitwan National Park ١٠، ٩، ٧ 1984 نبيال  
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٧المعيار       

اليونيسكو مرجع الدول/ الدولة األسم  التسجيل سنة   المعايير 

302 Mana Pools National Park, Sapi and Chewore 
Safari Areas 

١٠، ٩، ٧ 1984 زمبابوي  

304bis Canadian Rocky Mountain Parks ٨، ٧ 1984 كندا  

308 Yosemite National Park ٨، ٧ 1984 الواليات المتحدة األمريكية  

289 Lake Malawi National Park  ١٠، ٩، ٧ 1984 مالوي  

205bis Talamanca Range-La Amistad Reserves / La 
Amistad National Park 

كوستا ريكا/باناما  1983 ١٠، ٩، ٨، ٧  

260 Sangay National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 اإلكوادور  

225 Pirin National Park ٩، ٨، ٧ 1983 بلغاريا  

256 Wood Buffalo National Park ١٠، ٩، ٧ 1983 كندا  

259 Great Smoky Mountains National Park ١٠، ٩ ،٨، ٧ 1983 الواليا المتحدة األمريكية  

261 Vallée de Mai Nature Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 سيشيل  

274 Historic Sanctuary of Machu Picchu ٩، ٧، ٣، ١ 1983 البيرو  

258 Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of 
Girolata, Scandola Reserve 

١٠، ٨، ٧ 1983 فرنسا  

196 Río Plátano Biosphere Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1982 الھندوراس  

195 Taï National Park ١٠، ٧ 1982 ساحل العاج  

186 Lord Howe Island Group ١٠، ٧ 1982 أستراليا  

185 Aldabra Atoll ١٠، ٩، ٧ 1982 سيشيل  

181bis Tasmanian Wilderness ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣ 1982 أستراليا  

179 Tassili n'Ajjer ٨، ٧، ٣، ١ 1982 الجزائر  

145 Los Glaciares ٨، ٧ 1981 األرجنتين  

25 Djoudj National Bird Sanctuary ١٠، ٧ 1981 السنيغال  

159 Darien National Park ١٠، ٩، ٧ 1981 باناما  

154 Great Barrier Reef ١٠، ٩، ٨، ٧ 1981 أستراليا  

151 Olympic National Park ةالواليات المتحدة األمريكي  1981 ٩، ٧  

150 Mammoth Cave National Park ١٠، ٨، ٧ 1981 الواليات المتحدة األمريكية  

156 Serengeti National Park ١٠، ٧ 1981 جمھورية تنزانيا المتحدة  

147ter Kakadu National Park ٩، ٧، ٦، ١ 1981 أستراليا  

136 Garamba National Park  جمھورية الكونغو
يةالديموقراط  

1980 ١٠، ٧  

134 Redwood National and State Parks ٩، ٧ 1980 الواليات المتحدة األمريكية  

100bis Durmitor National Park ١٠، ٨، ٧ 1980 الجبل األسود  

63 Virunga National Park  جمھورية الكونغو
 الديموقراطية

1979 ١٠، ٨، ٧  

33bis Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza Forest بولندا/ روسيا البيضاء  1979 ٧ 

39 Ngorongoro Conservation Area ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 جمھورية تنزانيا المتحدة  

71 Dinosaur Provincial Park ٨، ٧ 1979 كندا  

72ter Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / 
Tatshenshini-Alsek 

١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 كندا  

75 Grand Canyon National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 الواليات المتحدة األمريكية  

98bis Plitvice Lakes National Park (extension) ٩، ٨، ٧ 1979 كوراتيا  

99 Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region  جمھورية مقدونيا
 اليوغسالفية القديمة

1979 ٧، ٤، ٣، ١  

120 Sagarmatha National Park ٧ 1979 نيبال 

28 Yellowstone National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 الواليات المتحدة األمريكية  

24 Nahanni National Park  ٨، ٧ 1978 كندا  
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٧المعيار       

اليونيسكو مرجع الدول/ الدولة األسم  التسجيل سنة   المعايير 

9 Simien National Park ١٠، ٧ 1978 أثيوبيا  

1bis Galápagos Islands (extension) ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 اإلكوادور  

 
    ٨عيار الم 

 المعايير التسجيل سنة الدول /الدولة  األسم اليونيسكو مرجع

1258 Teide National Park ٨، ٧ 2007 أسبانيا 

1248 South China Karst ٨، ٧ 2007 الصين 

1264 Jeju Volcanic Island and Lava Tubes ٨، ٧ 2007 الجمھوربة الكورية 

1195 
West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and 
Nærøyfjord 

 ٨، ٧ 2005 النروج

1186 Wadi Al-Hitan (Whale Valley) ٨ 2005 مصر 

1162 Vredefort Dome ٨ 2005 جنوب أفريقيا 

1149 Ilulissat Icefjord ٨، ٧ 2004 الدنمارك 

1161 Pitons Management Area ٨، ٧ 2004 سانت لويسا 

951rev Phong Nha-Ke Bang National Park ٨ 2003 فيتنام 

1090 Monte San Giorgio ٨ 2003 سويسرا 

1083 Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas ١٠، ٩، ٨، ٧ 2003 الصين 

1094 Purnululu National Park ٨، ٧ 2003 أستراليا 

1029 Dorset and East Devon Coast 
المملكة المتحدة لبريطانيا 

رلندا الشماليةأي/ العظمى  
2001 ٨ 

1037bis Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn ٩، ٨، ٧ 2001 سويسرا 

898 High Coast فنلندا/السويد  2000 ٨ 

908 Isole Eolie (Aeolian Islands) ٨ 2000 إيطاليا 

966 Ischigualasto / Talampaya Natural Parks ٨ 2000 األرجنتين 

1013 Gunung Mulu National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 2000 ماليزيا 

889 Desembarco del Granma National Park ٨، ٧ 1999 كوبا 

686rev Miguasha National Park ٨ 1999 كندا 

955 Lorentz National Park ١٠، ٩، ٨ 1999 أندونيسيا 

801bis Lake Turkana National Parks ١٠، ٨ 1997 كينيا 

577rev Heard and McDonald Islands \استراليا  1997 ٨،٩  

629rev Macquarie Island \استراليا  1997 ٨، ٧ 

814 Morne Trois Pitons National Park ١٠، ٨ 1997 الدومنيكان 

773bis The Pyrénées – Mont Perdu (extension) أسبانيا/فرنسا  1997 ٨، ٧، ٥، ٤، ٣ 

754 Lake Baikal ١٠، ٩، ٨ ،٧ 1996 روسيا الفدرالية 

774 Laponian Area ٩، ٨، ٧، ٥، ٣ 1996 السويد 

765bis Volcanoes of Kamchatka ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 روسيا الفيدرالية 

725bis 
Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst  
(extension?!) 

ھنغاريا/ سلوفاكيا   1995 ٨ 

720 Messel Pit Fossil Site ٨ 1995 ألمانيا 

721 Carlsbad Caverns National Park ٨، ٧ 1995 الواليات المتحدة األمريكية 

672bis Ha Long Bay ٨، ٧ 1994 فيتنام 

698 
Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / 
Naracoorte) 

 ١٠، ٨ 1994 أستراليا

701 Canaima National Park 
جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

1994 ١٠، ٩، ٨، ٧ 

578 Shark Bay, Western Australia ١٠، ٩، ٨، ٧ 1991 أستراليا 

551 Te Wahipounamu – South West New Zealand ١٠، ٩، ٨، ٧ 1990 نيوزلندا 
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    ٨عيار الم 

 المعايير التسجيل سنة الدول /الدولة  األسم اليونيسكو مرجع

421bis Tongariro National Park ٨، ٧، ٦ 1990 نيوزلندا 

509 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls زيمبابوي/زامبيا  1989 ٨، ٧ 

486 Wet Tropics of Queensland ١٠، ٩، ٨، ٧ 1988 أستراليا 

419 Gros Morne National Park ٨، ٧ 1987 كندا 

409 Hawaii Volcanoes National Park ٨ 1987 الواليات المتحدة األميركية 

369 Giant’s Causeway and Causeway Coast 
 المملكة المتحدة لبريطانيا
  اليةالعظمى وايرلندا الشم

1986 ٨، ٧ 

368bis Gondwana Rainforests of Australia ١٠، ٩، ٨ 1986 أستراليا 

390 Škocjan Caves ٨، ٧ 1986 سلوفينيا 

333 HuascarÃ¡n National Park ٨، ٧ 1985 بيرو 

308 Yosemite National Park ٨، ٧ 1984 الواليات المتحدة األميركية 

304bis Canadian Rocky Mountain Parks ٨، ٧ 1984 كندا 

258 
Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of 
Girolata, Scandola Reserve 

 ١٠، ٨، ٧ 1983 فرنسا

205bis 
Talamanca Range-La Amistad Reserves / La 
Amistad National Park 

بانما/كوستا ريكا  1983 ١٠، ٩، ٨، ٧  

225 Pirin National Park ٩، ٨، ٧ 1983 بلغاريا 

259 Great Smoky Mountains National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 الواليات المتحدة األمريكية  

260 Sangay National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 األكوادور  

261 Vallée de Mai Nature Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 سيشيل  

196 Río Plátano Biosphere Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1982 ھندوراس  

181bis Tasmanian Wilderness ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣ 1982 أستراليا 

179 Tassili n’Ajjer ٨، ٧، ٣، ١ 1982 الجزائر 

154 Great Barrier Reef ١٠، ٩، ٨، ٧ 1981 أستراليا  

150 Mammoth Cave National Park ١٠، ٨، ٧ 1981 الواليات المتحدة األمريكية 

167 Willandra Lakes Region ٨، ٣ 1981 أستراليا 

145 Los Glaciares ٨، ٧ 1981 األرجنتين 

100bis Durmitor National Park ١٠، ٨، ٧ 1980 الجبل األسود 

98bis Plitvice Lakes National Park (extension) ٩، ٨، ٧ 1979 كرواتيا 

76 Everglades National Park ةالواليات المتحدة األمريكي  1979 ١٠، ٩، ٨ 

75 Grand Canyon National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 الواليات المتحدة األمريكية  

72ter 
Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / 
Tatshenshini-Alsek 

الواليات المتحدة 
كندا/ األمريكية  

1979 ١٠، ٩، ٨، ٧  

71 Dinosaur Provincial Park ٨، ٧ 1979 كندا 

63 Virunga National Park 
جمھورية الكونغو 
 الديموقراطية

1979 ١٠، ٨، ٧ 

39 Ngorongoro Conservation Area ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 جمھورية تنزانيا المتحدة  

28 Yellowstone National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 الواليات المتحدة األمريكية  

24 Nahanni National Park ٨، ٧ 1978 كندا 

1bis Galápagos Islands (extension?) ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 األكوادور  

 
    ٩المعيار  

 المعايير التسجيل سنةالدول /الدولة  األسم اليونيسكو مرجع

1147rev 
Ecosystem and Relic Cultural Landscape of 
Lopé-Okonda 

١٠، ٩، ٤، ٣ 2007 غابون  

1133 Primeval Beech Forests of the Carpathians  أوكرانيا/ سلوفاكيا  2007 ٩ 

1257 Rainforests of the Atsinanana ١٠، ٩ 2007 مدغشقر  
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1216 Malpelo Fauna and Flora Sanctuary ٩، ٧ 2006 كولومبيا  

1182 
Islands and Protected Areas of the Gulf of 
California 

١٠، ٩، ٧ 2005 المكسيك  

1138rev 
Coiba National Park and its Special Zone of 
Marine Protection 

١٠، ٩ 2005 باناما  

1193 Shiretoko ١٠، ٩ 2005 اليابان  

1023rev Natural System of Wrangel Island Reserve ١٠، ٩ 2004 الفدرالية الروسية  

1007rev Cape Floral Region Protected Areas ١٠، ٩ 2004 جنوب أفريقيا  

1167 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra ١٠، ٩، ٧ 2004 أندونيسيا  

769rev Uvs Nuur Basin منغوليا/الفدرالية الروسية  2003 ١٠، ٩  

1083 Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas ١٠، ٩، ٨، ٧ 2003 الصين  

1037bis Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn ٩، ٨ ،٧ 2001 سويسرا  

1000rev 
Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha 
and Atol das Rocas Reserves 

١٠، ٩، ٧ 2001 البرازيل  

839rev Alejandro de Humboldt National Park ١٠، ٩ 2001 كوبا  

1035 
Cerrado Protected Areas: Chapada dos 
Veadeiros and Emas National Parks 

زيلالبرا  2001 ١٠، ٩  

917 Greater Blue Mountains Area ١٠، ٩ 2000 أستراليا  

999 Pantanal Conservation Area ١٠، ٩، ٧ 2000 البرازيل  

1017 Central Suriname Nature Reserve ١٠، ٩ 2000 سورينام  

1013 Gunung Mulu National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 2000 ماليزيا  

1012 Kinabalu Park ١٠، ٩ 2000 ماليزيا  

998bis Central Amazon Conservation Complex ١٠، ٩ 2000 البرازيل  

967 Noel Kempff Mercado National Park ١٠، ٩ 2000 بوليفيا  

934 Laurisilva of Madeira ١٠، ٩ 1999 البرتغال  

914 Greater St Lucia Wetland Park ١٠، ٩، ٧ 1999 جنوب أفريقيا  

900 Western Caucasus ١٠، ٩ 1999 الفدرالية الروسية  

928bis Area de Conservación Guanacaste (extension)  ١٠، ٩ 1999 كوستا ريكا  

892rev Discovery Coast Atlantic Forest Reserves ١٠، ٩ 1999 البرازيل  

893rev Atlantic Forest South-East Reserves ١٠، ٩، ٧ 1999 البراويل  

955 Lorentz National Park ١٠، ٩، ٨ 1999 أندونيسيا  

417rev Ibiza, Biodiversity and Culture ١٠، ٩، ٤، ٣، ٢ 1999 أسبانيا  

854 East Rennell ٩ 1998 جزر سليمان 

877 New Zealand Sub-Antarctic Islands ١٠، ٩ 1998 نويزلندا  

577rev Heard and McDonald Islands يااسترال  1997 ٩، ٨  

820bis Cocos Island National Park (extension) ١٠، ٩ 1997 كوستا ريكا  

798 The Sundarbans ١٠، ٩ 1997 بنغالدش  

800 Mount Kenya National Park/Natural Forest ٩، ٧ 1997 كينيا  

765bis Volcanoes of Kamchatka ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 الفدرالية الروسية  

764 Belize Barrier Reef Reserve System ١٠، ٩، ٧ 1996 بليز  

754 Lake Baikal ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 الفدرالية الروسية  

749 W National Park of Niger ١٠، ٩ 1996 النيجر  

774 Laponian Area ٩، ٨، ٧، ٥، ٣ 1996 السويد  

719 Virgin Komi Forests ٩، ٧ 1995 الفدرالية الروسية  

354rev Waterton Glacier International Peace Park 
الواليات المتحدة 

كندا/ األمريكية  
1995 ٩، ٧  

685bis Doñana National Park ١٠، ٩، ٧ 1994 أسبانيا  
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    ٩المعيار  

 المعايير التسجيل سنةالدول /الدولة  األسم اليونيسكو مرجع

698 
Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / 
Naracoorte) 

٩، ٨ 1994 أستراليا  

701 Canaima National Park 
نزويال جمھورية ف

 البوليفارية
1994 ١٠، ٩، ٨، ٧  

711 Los Katíos National Park ١٠، ٩ 1994 كولومبيا  

653 Tubbataha Reef Marine Park ١٠، ٩، ٧ 1993 الفلبين  

662 Yakushima ٩، ٧ 1993 اليابان  

663 Shirakami-Sanchi ٩ 1993 اليابان 

630 Fraser Island ٩، ٧ 1992 أستراليا  

573 Air and Ténéré Natural Reserves ١٠، ٩، ٧ 1991 النيجر  

578 Shark Bay, Western Australia ١٠، ٩، ٨، ٧ 1991 أستراليا  

591 Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries ١٠، ٩، ٧ 1991 تايلند  

551 Te Wahipounamu â€“ South West New Zealand ١٠، ٩، ٨، ٧ 1990 نيوزلندا  

548 Río Abiseo National Park ١٠، ٩، ٧، ٣ 1990 البيرو  

506 Banc d’Arguin National Park ١٠، ٩ 1989 موريتانيا  

405 Sinharaja Forest Reserve ١٠، ٩ 1988 سيرالنكا  

486 Wet Tropics of Queensland ١٠، ٩، ٨، ٧ 1988 أستراليا  

475 Manovo-Gounda St Floris National Park ١٠، ٩ 1988 جمھورية أفريقيا الوسطى  

402 Manú National Park ١٠، ٩ 1987 البيرو  

452 Sundarbans National Park ١٠، ٩ 1987 الھند  

407 Dja Faunal Reserve ١٠، ٩ 1987 الكاميرون  

447rev Uluru-Kata Tjuta National Park ٩، ٧، ٦، ٥ 1987 أستراليا  

380 Garajonay National Park ٩، ٧ 1986 أسبانيا  

387bis St Kilda 
 المملكة المتحدة لبريطانيا
 العظمى وايرلندا الشمالية

1986 ١٠، ٩، ٧، ٥، ٣  

368bis Gondwana Rainforests of Australia ١٠، ٩، ٨ 1986 أستراليا  

338 Manas Wildlife Sanctuary ١٠، ٩، ٧ 1985 الھند  

337 Kaziranga National Park ١٠، ٩ 1985 الھند  

284 Royal Chitwan National Park ١٠، ٩، ٧ 1984 نيبال  

289 Lake Malawi National Park ١٠، ٩، ٧ 1984 مالوي  

302 
Mana Pools National Park, Sapi and Chewore 
Safari Areas 

١٠، ٩، ٧ 1984 زمبابوي  

280 Salonga National Park 
جمھورية الكونغو 

طيةالديمقرا  
1984 ١٠، ٩  

256 Wood Buffalo National Park ١٠، ٩، ٧ 1983 كندا  

205bis 
Talamanca Range-La Amistad Reserves / La 
Amistad National Park 

باناما/ كوستا ريكا  1983 ١٠، ٩، ٨، ٧  

227 Comoé National Park ١٠، ٩ 1983 ساحل العاج  

259 Great Smoky Mountains National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 الواليات المتحدة األمريكية  

260 Sangay National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 األكوادور  

261 Vallée de Mai Nature Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 سيشيل  

274 Historic Sanctuary of Machu Picchu ٩، ٧، ٣، ١ 1983 البيرو  

225 Pirin National Park ٩، ٨، ٧ 1983 بلغاريا  

199 Selous Game Reserve ١٠، ٩ 1982 جمھورية تنزانيا المتحدة  

196 Río Plátano Biosphere Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1982 ھندوراس  

185 Aldabra Atoll ١٠، ٩، ٧ 1982 سيشيل  

181bis Tasmanian Wilderness ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣ 1982 أستراليا  
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159 Darien National Park ١٠، ٩، ٧ 1981 باناما  

155bis Mount Nimba Strict Nature Reserve ساحل العاج/ غينيا  1981 ١٠، ٩  

147ter Kakadu National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1981 أستراليا  

151 Olympic National Park ٩، ٧ 1981 الواليات المتحدة األمريكية  

154 Great Barrier Reef ١٠، ٩، ٨، ٧ 1981 أستراليا  

134 Redwood National and State Parks ٩، ٧ 1980 الواليات المتحدة األمريكية  

76 Everglades National Park ١٠، ٩، ٨ 1979 الواليات المتحدة األمريكية  

75 Grand Canyon National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 الواليات المتحدة األمريكية  

72ter 
Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / 
Tatshenshini-Alsek 

الواليات المتحدة 
كندا/ األمريكية  

1979 ١٠، ٩، ٨، ٧  

64 Tikal National Park ١٠، ٩، ٤، ٣، ١ 1979 غويتماال  

39 Ngorongoro Conservation Area ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 جمھورية تنزانيا المتحدة  

98bis Plitvice Lakes National Park (extension) ٩، ٨، ٧ 1979 كرواتيا  

28 Yellowstone National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 الواليات المتحدة األمريكية  

1bis Galápagos Islands (extension?) ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 األكوادور  

 
    ١٠المعيار  

 المعايير تاريخ التسجيلالدول /الدولة  األسم اليونيسكو مرجع

1147rev Ecosystem and Relic Cultural 
Landscape of Lopé-Okonda 

 ١٠، ٩، ٤، ٣ 2007 غابون

1257 Rainforests of the Atsinanana ١٠، ٩ 2007 مدغشقر 

1213 Sichuan Giant Panda Sanctuaries ١٠ 2006 الصين 

1193 Shiretoko ١٠، ٩ 2005 اليابان 

1182 Islands and Protected Areas of the 
Gulf of California 

 ١٠، ٩، ٧ 2005 المكسيك

1138rev Coiba National Park and its Special 
Zone of Marine Protection 

 ١٠، ٩ 2005 باناما

590rev Dong Phayayen-Khao Yai Forest 
Complex 

 ١٠ 2005 تايلند

1023rev Natural System of Wrangel Island 
Reserve 

 ١٠، ٩ 2004 الروسيةالفدرالية 

1167 Tropical Rainforest Heritage of 
Sumatra 

 ١٠، ٩، ٧ 2004 أندونيسيا

1007rev Cape Floral Region Protected Areas ١٠، ٩ 2004 جنوب أفريقيا 

1083 Three Parallel Rivers of Yunnan 
Protected Areas 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ 2003 الصين

769rev Uvs Nuur Basin ١٠، ٩ 2003 منغوليا/ الفدرالية الروسية 

1000rev Brazilian Atlantic Islands: Fernando 
de Noronha and Atol das Rocas 
Reserves 

 ١٠، ٩، ٧ 2001 البرازيل

839rev Alejandro de Humboldt National Park ١٠، ٩ 2001 كوبا 

1035 Cerrado Protected Areas: Chapada 
dos Veadeiros and Emas National 
Parks 

 ١٠، ٩ 2001 البرازيل

766rev Central Sikhote-Alin ١٠ 2001 الفدرالية الروسية 

998bis Central Amazon Conservation 
Complex 

 ١٠، ٩ 2000البرازيل 

917 Greater Blue Mountains Area ١٠، ٩ 2000 أستراليا 
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967 Noel Kempff Mercado National Park ١٠، ٩ 2000 بوليفيا 

999 Pantanal Conservation Area ١٠، ٩، ٧ 2000 البرازيل 

1012 Kinabalu Park ١٠، ٩ 2000 ماليزيا 

1013 Gunung Mulu National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 2000 ماليزيا 

1017 Central Suriname Nature Reserve ١٠، ٩ 2000 سورنيم 

985 uKhahlamba / Drakensberg Park ١٠، ٧، ٣، ١ 2000 جنوب أفريقيا 

911 Mount Wuyi ١٠، ٧، ٦، ٣ 1999 الصين 

914 Greater St Lucia Wetland Park ١٠، ٩، ٧ 1999 جنوب أفريقيا 

900 Western Caucasus ١٠، ٩ 1999 الفدرالية الروسية 

928 Area de Conservación Guanacaste ١٠، ٩ 1999 كوستا ريكا 

934 Laurisilva of Madeira ١٠، ٩ 1999 البرتغال 

937 Península Valdés ١٠ 1999 األجنتين 

417rev Ibiza, Biodiversity and Culture ١٠، ٩، ٤، ٣، ٢ 1999 أسبانيا 

652rev Puerto-Princesa Subterranean River 
National Park 

 ١٠، ٨ 1999 الفليبين

892rev Discovery Coast Atlantic Forest 
Reserves 

 ١٠، ٩ 1999 البرازيل

893rev Atlantic Forest South-East Reserves ١٠، ٩، ٧ 1999 البرازيل 

955 Lorentz National Park ١٠، ٩، ٨ 1999 أندونيسيا 

768rev Golden Mountains of Altai ١٠ 1998 الفدرالية الروسية 

877 New Zealand Sub-Antarctic Islands ١٠، ٩ 1998 يوزلندان 

798 The Sundarbans ١٠، ٩ 1997 بنغالدش 

801bis Lake Turkana National Parks ١٠، ٨ 1997 كينيا 

814 Morne Trois Pitons National Park ١٠، ٨ 1997 دومينيكان 

820bis Cocos Island National Park 
(extension) 

 ١٠، ٩ 1997 كوستا ريكا

765bis Volcanoes of Kamchatka ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 الفدرالية الروسية 

779 Mount Emei Scenic Area, including 
Leshan Giant Buddha Scenic Area 

 ١٠، ٦، ٤ 1996 الصين

718 Okapi Wildlife Reserve ١٠ 1996 جمھورية الكونغو الديمقراطية 

754 Lake Baikal ١٠، ٩، ٨، ٧ 1996 الفدرالية الروسية 

749 W National Park of Niger ١٠، ٩ 1996 النيجر 

764 Belize Barrier Reef Reserve System ١٠، ٩، ٧ 1996 البرازيل 

740bis Gough and Inaccessible Islands 
(extension) 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

1995 ١٠، ٧ 

682 Bwindi Impenetrable National Park ١٠، ٧ 1994 أوغندا 

684 Rwenzori Mountains National Park ١٠، ٧ 1994 أوغندا 

685bis Doñana National Park ١٠، ٩، ٧ 1994 أسبانيا 

701 Canaima National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1994 جمھورية فنزويال البولفارية 

711 Los Katíos National Park ١٠، ٩ 1994 كولومبيا 

554bis Whale Sanctuary of El Vizcaino ١٠ 1993 المكسيك 

653 Tubbataha Reef Marine Park ١٠، ٩، ٧ 1993 الفلبين 

588 Danube Delta ١٠، ٧ 1991 رومانيا 

578 Shark Bay, Western Australia ١٠، ٩، ٨، ٧ 1991 أستراليا 

573 Air and Ténéré Natural Reserves ١٠، ٩، ٧ 1991 النيجر 

591 Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuaries 

 ١٠، ٩، ٧ 1991 تايلند
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608 Ujung Kulon National Park ١٠، ٧ 1991 أندونيسيا 

609 Komodo National Park ١٠، ٧ 1991 أندونيسيا 

547 Mount Huangshan ١٠، ٧، ٢ 1990 الصين 

494rev Tsingy de Bemaraha Strict Nature 
Reserve 

 ١٠، ٧ 1990 مدغشقر

548 Río Abiseo National Park ١٠، ٩، ٧، ٣ 1990 البيرو 

551 Te Wahipounamu – South West New 
Zealand 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ 1990 نيوزلندا

506 Banc d'Arguin National Park ١٠، ٩ 1989 موريتانيا 

335bis Nanda Devi and Valley of Flowers 
National Parks   

 ١٠، ٧ 1988 الھند

486 Wet Tropics of Queensland ١٠، ٩، ٨، ٧ 1988 أستراليا 

475 Manovo-Gounda St Floris National 
Park 

 ١٠، ٩ 1988 جمھورية أفريقيا الوسطى

405 Sinharaja Forest Reserve ١٠، ٩ 1988 سيرالنكا 

487 Henderson Island يا العظمى المملكة المتحدة لبريطان
 وايرلندا الشمالية

1988 ١٠، ٧ 

402 ManÃº National Park ١٠، ٩ 1987 البيرو 

410 Sian Ka'an ١٠، ٧ 1987 المكسيك 

452 Sundarbans National Park ١٠، ٩ 1987 الھند 

407 Dja Faunal Reserve ١٠، ٩ 1987 الكاميرون 

355 Iguaçu National Park ١٠، ٧ 1986 البرازيل 

387bis St Kilda  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
 وايرلندا الشمالية

1986 ١٠، ٩، ٧، ٥، ٣ 

368bis Gondwana Rainforests of Australia ١٠، ٩، ٨ 1986 أستراليا 

337 Kaziranga National Park ١٠، ٩ 1985 الھند 

338 Manas Wildlife Sanctuary ١٠، ٩، ٧ 1985 الھند 

340 Keoladeo National Park ١٠ 1985 الھند 

289 Lake Malawi National Park ١٠، ٩، ٧ 1984 مالوي 

302 Mana Pools National Park, Sapi and 
Chewore Safari Areas 

 ١٠، ٩، ٧ 1984 زمبابوي

303 Iguazu National Park ١٠، ٧ 1984 األرجنتين 

284 Royal Chitwan National Park ١٠، ٩، ٧ 1984 نيبال 

205bis Talamanca Range-La Amistad 
Reserves / La Amistad National Park 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 باناما/ كوستا ريكا

219 Srebarna Nature Reserve ١٠ 1983 بلغاريا 

261 Vallée de Mai Nature Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 سيشل 

260 Sangay National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 األكوادةر 

259 Great Smoky Mountains National 
Park 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ 1983 الواليات المتحدة األمريكية

258 Gulf of Porto: Calanche of Piana, 
Gulf of Girolata, Scandola Reserve 

 ١٠، ٨، ٧ 1983 فرنسا

256 Wood Buffalo National Park ١٠، ٩، ٧ 1983 كندا 

227 Comoé National Park ١٠، ٩ 1983 ساحل العاج 

196 RÃo PlÃ¡tano Biosphere Reserve ١٠، ٩، ٨، ٧ 1982 ھندوراس 

199 Selous Game Reserve ١٠، ٩ 1982 الجمھورية المتحدة لتنزانيا 

181bis Tasmanian Wilderness ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣ 1982 أستراليا 

185 Aldabra Atoll ١٠، ٩، ٧ 1982 سيشل 
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186 Lord Howe Island Group ١٠، ٧ 1982 أستراليا 

195 Taï¯ National Park ١٠، ٧ 1982 ساحل العاج 

25 Djoudj National Bird Sanctuary ١٠، ٧ 1981 سنيغال 

156 Serengeti National Park ١٠، ٧ 1981 الجمھورية المتحدة لتنزانيا 

154 Great Barrier Reef ١٠، ٩، ٨، ٧ 1981 أستراليا 

150 Mammoth Cave National Park ١٠، ٨، ٧ 1981 الواليات المتحدة األمريكية 

147ter Kakadu National Park ١٠، ٩، ٧، ٦، ١ 1981 أستراليا 

153 Niokolo-Koba National Park ١٠ 1981 سنيغال 

159 Darien National Park ١٠، ٩، ٧ 1981 باناما 

155bis Mount Nimba Strict Nature Reserve ١٠، ٩ 1981 ساحل العاج/ غينيا 

137 Kahuzi-Biega National Park ١٠ 1980 جمھورية الكونغو الديمقراطية 

136 Garamba National Park ١٠، ٧ 1980 جمھورية الكونغو الديمقراطية 

100bis Durmitor National Park ١٠، ٨، ٧ 1980 الجبل األسود 

8 Ichkeul National Park ١٠ 1980 تونس 

39 Ngorongoro Conservation Area ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 جمھورية تنزانيا المتحدة 

63 Virunga National Park ١٠، ٨، ٧ 1979 جمھورية الكونغو الديمقراطية 

64 Tikal National Park ١٠، ٩، ٤، ٣، ١ 1979 غواتيماال 

72ter Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier 
Bay / Tatshenshini-Alsek 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 الواليات المتحدة األمريكية ؟كندا

75 Grand Canyon National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1979 الواليات المتحدة األمريكية 

76 Everglades National Park ١٠، ٩، ٨ 1979 الواليات المتحدة األمريكية 

9 Simien National Park ١٠، ٧ 1978 أثيوبيا 

28 Yellowstone National Park ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 الواليات المتحدة األمريكية 

1bis Galápagos Islands (extension) ١٠، ٩، ٨، ٧ 1978 األكوادور 
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  الترشيحات الطبيعية و المختلطة التي لم تسجل أو تم سحبھا: ٣المحلق 

مرجعية 
 اليونيسكو

كأسم الممتل مع  عدم تسجيل الدولة المرشحة 
 السحب

يوم الحقيقي  الجلسة
 لألستالم

6 Djebel bou Hedma National Park تونس N Y 01BUR 04/04/1978 

7 Djebel Chambi National Park تونس N Y 01BUR 04/04/1978 

73 Madeleine Islands National Park السنيغال Y N 03COM 28/02/1979 

123 Kaingi lake National Park نيجيريا Y N 04COM 28/05/1979 

178 Lal Sohanra National Park باكستان N Y 06COM 27/04/1981 

281 National Park of Maiko جمھورية الكونغو الديمقراطية Y N 08COM 08/04/1983 

283 National Park of Kundelunga جمھورية الكونغو الديمقراطية Y N 08COM 08/04/1983 

290 Nyika National Park ماالوي Y N 08COM 14/09/1983 

305 Serra da Arrabiba البرتغال N Y   22/12/1983 

386 Medicinal Baths of Szechnenyi, 
Budapest 

 N Y   31/12/1985 ھنغاريا

423 St Helena  المملكة المتحدة لبريطانيا
 العظمى وايرلندا الشمالية

N Y   23/12/1986 

636 Tatransky Narodny National Park سلوفاكيا Y N 16COM 24/09/1991 

628 Berezinsky Biosphere Reserve روسيا البيضاء Y N 16COM 01/10/1991 

667 Fossil Findings of Ipolytarnóc ھنغاريا Y N 17COM 07/10/1992 

767 Vodlozero National Park وسيةالفدرالية الر  Y N 22COM 29/09/1995 

771 Mt Soraksan Nature Reserve جمھورية كوريا N Y 20BUR 29/09/1995 

834 Fossil Forest of Dunarobba إيطاليا N Y 21COM 01/07/1996 

858 The Ravines of the Slovak Paradis 
and Dobsinska Ice Cave 

 Y N 22COM 27/06/1997 سلوفاكيا

879 Bashkirian Ural الفدرالية الروسية Y N 22COM 21/07/1997 

878 The Palace Cave األوروغوي N Y 22BUR 21/07/1997 

953 Lena River Delta الفدرالية الروسية N Y 24BUR 13/08/1998 

33-627bis Belovezhskaya Pushcha/ Bialowieza 
Forest (extension) 

 Y N 23COM 14/09/1998 بولندا

33-627bis Belovezhskaya Pushcha/ Bialowieza 
Forest (extension) 

 Y N 23COM 14/09/1998 روسيا البيضاء

964 Kopacki Rit كرواتيا Y N 24COM 10/06/1999 

991 National Park of Abruzzo إيطاليا N Y 24BUR 30/06/1999 

1023 Natural System of "Wrangel Island" 
Sanctuary 

فدرالية الروسيةال  N Y   23/06/2000 

1051 Podillian Ridge أوكرانيا Y N 25COM 30/06/2000 

1050 Karadag أوكرانيا Y N 25COM 30/06/2000 

1047 Holy Tops (Svyati Gory) أوكرانيا Y N 25COM 30/06/2000 

1048 Polissian Swamps and Slovechno-
Ovruch Ridge 

 Y N 25COM 30/06/2000 أوكرانيا

1045 Group of Caves containing 
Speleothems in Southern France 

 N Y 25BUR 30/06/2000 فرنسا

1049 Kaniv's Hills (Kanivski Gory) أوكرانيا Y N 25COM 30/06/2000 
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1057 Kaieteur National Park غينيا N Y 25BUR 19/07/2000 

1064 Archipelago of La Maddalena إيطاليا N Y 26BUR 05/01/2001 

606bis Serra da Capivara National Park البرازيل Y N 27COM 29/01/2002 

954bis Saint Catherine Area مصر Y N 27COM 31/01/2002 

1117 Landscape of the Pico Island 
Vineyard Culture 

 Y N 27COM 31/01/2002 البرتغال

1128 Corcovado National Park and Isla 
del Caño Biological Reserve 

 N Y 28 كوستا ريكا
COM 

30/09/2002 

1129 Rock Cities of the Bohemian 
Paradise 

 N Y 28 جمھورية التشيك
COM 

07/10/2002 

1133 Primeval Forests of Slovakia سلوفاكيا N Y 28COM 20/01/2003 

1151 Ilhas Selvagens لالبرتغا  N Y 28 
COM 

29/01/2003 

1089 Hohe Tauern National Park (core 
zone) Carinthia, Salzburg, Tyrol 

 N Y   31/01/2003 النمسا

900bis Western Caucasus (Extension to 
include the Teberdinskiy Reserve) 

 Y N 28COM 31/01/2003 الفدرالية الروسية

1124 Cajas Lakes and Ruins of 
Paredones 

 N Y 28 األكوادور
COM 

31/01/2003 

1179 Glarus Overthrust سويسرا N Y 29COM 19/01/2004 

1190 Mbaracayú Forest Nature Reserve البوروغواي Y N 29COM 29/01/2004 

1174 Serrania del Chiribiquete National 
Natural Park 

 N Y 29COM 29/01/2004 كولومبيا

632bis Solovetsky Islands with the adjacent 
water area 

 N Y 29COM 02/02/2004 الفدرالية الروسية

290rev Nyika National Park ماالوي N Y 30COM 03/11/2004 

1177 Site of Marvao البرتغال N Y 30COM 15/11/2004 

1041rev Makhteshim Country أسرائيل N Y 29COM 06/12/2004 

1210 Baltic Klint Estonia N Y 30COM 21/12/2004 

1045 Speleothems of French Limestone 
Caves, Outstanding Records of 
Karst Processes and Archives of 
Palaeo-climates 

 N Y 31COM 24/01/2006 فرنسا

1261 The Mediterranean Shore of the 
Pyrenees 

 N Y 31COM 31/01/2006 أسبانيا/فرنسا

1266 Prince Edward Islands جنوب أفريقيا N Y 31COM 01/02/2006 

  ٢٠٠٩أو  ٢٠٠ھذا الجدول ال يحتوي المواقع المسقطة أو المواقع التي تم مراجعة ترشيحھا في عام : مالحظة

Note: This table does not include withdrawn sites included in new or revised nominations in 2008 or 
2009. 
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  ح التراث العالميحاالت مرجعية المتعلقة في ترشي: ٥ملحق 

 

  الحظ أدناه ھناك سبعة حاالت توضح التطبيقات المختلفة ونھج التسجيل للممتلكات التراث العالمي الطبيعي

  الممتلكات المتسلسلة

محمية غابات الشرق وسطية المطرية ‘من  ٢٠٠٧تغير األسم (غابات غوندوانا المطرية أسترالية : ١الحالة المرجعية
  . ١٩٩٤عام  COM ١٨و  ١٩٨٦عام COM ١٠القرارات في ) لياأسترا(‘ )أستراليا(

Gondwana Rainforests of Australia (name changed 2007 from 'Central Eastern Rainforest 
Reserves (Australia)'  (Australia) Decisions at 10 COM, 1986 and 18 COM, 1994 

دولي ھذا الممتلك من أوئل الممتلكات المتسلسلة  اد ال ل االتح ا من قب م تقييمھ ي ت ل ممتلكات أخرى الت والتي أعطيت مستوى من قب
المي راث الع ة الت ل لجن ا من قب م النظر فيھ ة وت ة الطبيع وي. لحماي لة يجب ان تحت ات المتسلس دأ أن الممتلك دد مب ا ح ات : كم مكون

  األجزاء ذات الصلة ألنھا ينتمون لنفس نوع النظام البيئي 

دولي ھذه الممتل كات كانت واحدة من أولى خصائص المسلسل ، وقدم مستوى غيرھا من الممتلكات التي تم تقييمھا من قبل االتحاد ال
المي راث الع ة الت ا لجن ي نظرت فيھ ة والت ات . لصون الطبيع دأ أن المسلسل الممتلك دد مب م : وح ات ذات الصلة ألنھ وتشمل مكون

ارزة ينتمون إلى نفس النوع ، والنظام البيئي ة ب ة عالمي ا قيم ي لھ ة الت . على أنه مسلسل ككل وليس بالضرورة كل أجزاء من الورق
ي  ئلة الت إن األس ى وجه الخصوص ، ف ة ، وعل دولي لصون الطبيع اد ال ات االتح تقبل ممتلك يم المس كما قدم ھذا ھو المعيار الذي تق

  :١٩٨٦سل بعد عام وجھھا االتحاد الدولي لصون الطبيعة في كل ما يتعلق بترشيح المسل

  ما ھو التبرير لنھج التسجيل التسلسلي؟  .أ 
 ھل العناصر المنفصلة للمتلك تعمل متصلة؟؛ و  .ب 
  ھل ھناك إطار إدارة شامل لجميع الوحدات؟  .ج 

   

 الحدودممتلكات عابرة 

  ٢٠٠٦، ٢٣. ب٨ COM ٣٠قرارا رقم ) أندونيسيا(الغابات المطرية لتراث بورنيو : ٢الحالة المرجعية 

Transboundary Rainforest Heritage of Borneo (Indonesia) Decision 30 COM 8B.23, 2006  

ع  تثنائي خاصة م وي اس وضع ھذه الممتلك ليصبح عابر للحدود بين أندونيسيا وماليزيا حيث وافقت اللجنة على أنھا تحوي تنوع حي
ا  ددة كم توطنة والمھ واع المس ات واألن ات والحيوان اع النبات ود ارتف الخطروج دد ب ان المھ رد بورني ة . تحوي أيضاً ق ر أن اللجن غي

دولتين ين ال تراتيجية ب ة أو خطط اس اس . أشارت إال أنه لم تتوافر شروط السالمة ولم يكن ھناك أطر إدارة ثنائية فّعال ذا أوجد مقي ھ
 .مھم من الحاجة إلى أطر تخطيط إدارة وفّعالة ثنائية أو مشتركة في الموقع

  الترشيح نوعيةلتحسين  التأجيل كأداة

 ٢٠٠٦، ٢٢. ب٨ COM ٣٠القرار ) الصين(محمية سيشوان للباندا العمالق : ٣الحالة المرجعية

Landmark Case 3: Sichuan Giant Panda Sanctuary (China) Decision 30 COM 8B.22, 2006 

دا العمالق% ٣٠تضم محميم سيشوان للباندا العمالق أكثر من  داد البان ل  من أع رب لموائ ة واألق اطق الباقي م المن ر وأھ وتشكل أكث
ام . الباندا العمالقفي العالم باإلضافة إلى أنھا تحوي قيم طبيعية أخرى ي ع ل من  ٢٠٠٦ف م تأجي د أن ت راً بع ك أخي م تسجيل الممتل ت

ة الممت. ٢٠٠٠و في عام  ١٩٨٦قبل لجنة التراث العالمي عام  ه في الحالتين أشارت اللجنة إلى أھمي م تأجيل دا لكن ت ة البان ك لحماي ل
ه  ٢٠٠٦قدم الترشيح عام . من أجل الحصول على مساحة باإلضافة إلى اإلشارة لبعض األمور اإلدارية ى أن د عل بمساحة أو والتأكي

ة ھذا الممتلك أعطى مثاالً ممتازا كيف أن التأجيل يمكن أن يكون أداة مفي. العديد من األمور اإلدارية تم اإلشارة لھا دة لتحسين نوعي
 .الترشيح واإلشارة إلى األمور اإلدارية

 



)٢٠٠٨اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة، (القيمة العالمية اإلستثنائية   

 

  تمديد الممتلكات

  ٢٠٠٦، ٢٧ B. COM٨ ٣٠قرار رقم ) ٢٠٠٠السويد، (، تمديد ألعالي البحار )فنلندا(أرخبيل كوارك : ٤الحالة المرجعية 

The Kvarken Archipelago (Finland), an extension to the High Coast (Sweden, 2000) Decision 
30 COM 8B.27, 2006  

دا(ليشمل أرخبيل كوارك ) السويد(قامت لجنة التراث العالمي بالموافقة على تمديد ألعالي البحار  ٢٠٠٦عام  م ). فنلن ك ت ذا الممتل ھ

ي  ة وھ الم جيولوجي ى مع اءاً عل جيله بن ل تس اكن المتماث ع الس ات الرف ل ). Isostatic uplift(عملي ك يمث ذا الممتل ھ
ة ى القائم ك الموجودة عل يم ولتكون استكماالً لتل ذه . نموذج لتوسيع بناءاً على تقييم دقيق ومنتظم للق ين ھ ذلك تب ك

  .الحالة مثاالً ممتازاً للتعاون بين دولتين بخصوص اإلدارة للممتلك ويصاحبه تطوير أطر إدارية واضحة

 

  الطبيعياشراك أصحاب األرضي العرفيين في ممتلكات التراث العالمي 

 ١٩٩٨قرار اللجنة الثاني والعشرين، ) جزر سليمان(غرب رينل : ٥الحالة 

East Rennell (Solomon Islands) Decision of the 22nd World Heritage Committee, 1998  

ات ا ا توضح العملي ل ألنھ ة ان شرق رينل ھو جزء من جزر رينل وتقع  أقصى الغرب من جزر سليمان، سجلت جزر رين ة والحيوي لجيولوجي
الم ة. المستمرة وعلى أنھا أكبر مجموعة شعب مرجانية في الع وانين العرفي وك بفعل الق م تسجيله وھو ممل ي ت ان األول الت ذا الممتلك ھو ك . ھ

وق المالك ا رة، فحق ع في الجزي رى التي تق ذا فيوجد ضمن ھذا الممتلك بحيرة تيجانو حيث تعتبر ملكية مشتركة لسكان األربع ق رفيين في ھ لع
ليمان ذكورفي دستور جزر س ام . الممتلك محمية بفعل القانون العرفي الم المي ع راث الع ة الت اع لجن ا إذا  ١٩٩٨في اجمت ر م اش كبي جرى نق

ك مع اإل ذا الممتل ذا كانت اإلدارة و الحماية العرفية كافيتين للتسجيل بموجب المبادئ التوجيھية، والرغم من ذلك فقد سجلت اللجنة ھ شارة أن ھ
ة تراتيجية العالمي وع من الممتلكات يتماشى مع اإلس ذا الن دة  وإن إدراج ھ اق جدي ذلك آف ة . الممتلك محمي بفعل قوانين عرفية لفتح ب ذه الحال ھ

ر المي الطبيعي أوجدت مقاييس جديدة واصبجت سابقة فيما يتعلق قبول القوانين واإلدارة العرفية كقاعدة كافية إلدارة وحماية ممتلكات الت اث الع
  .على المدى البعيد

 

 ١٩٩٣عام  ١٧قرار لجنة التراثص العالمي ) نيوزلندا(منتزة تونغاريرو الوطني : ٦الحالة 

Landmark Case 6: Tongariro National Park (New Zealand) Decision of the 17th World 
Heritage Committee, 1993  

ة ١٩٩٣في عام أصبح منتزة تونغاريرو الوطني  ة طبيعي اظر ثقافي . أو ممتلك يتم تسجيله بموجب المعايير بعد مراجعتھا بوصفه من
ة ع والبيئ ين المجتم ة ب ط روحي اوري  فيشكل رواب ة لشعب الم ة ديني ة ثقافي ك ذات قيم ي قلب الممتل ع ف ي تق ال والت . حيث أن الجب

د ومنقرض ومجموعة متنوع ان خام ى برك ةيحتوى الممتلك أيضاً عل ة الخالب ة الثقافي اظر الطبيع د المن ة وبع ة البيئي . ة من األنظم
رزت ان  ا أب ة كم ات الطبيعي ة للممتلك ة الثقافي اظر الطبيعي ايير المن ق مع ي تطبي ق ف ا يتعل دة فيم ك مقايسس جدي ذا الممتل د ھ فأوج

 .لسكان المحليين والمالك العرفيينممتلكات التراث العالمي الطبيعي من الممكن ان تحتوي على قيم ثقافية عالية األھمية ل
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  حاالت دراسية أخرى متعلقة بمفھوم القيمة العالمية االستثنائية: ٦الملحق 

 ١الحالة

 الموقع
 أوكاندا –النظام البيئي وريليكت المشھد الثقافي من لوبيي 

Ecosystem and Relict Cultural 
Landscape of Lopé-Okanda   

لتحقيق احتياجات تحليل مقارني شامل إلثبات القيمة  فيما يتعلق بالحد األدنى
مع التوصية  ٢٠٠٦، ٢٠٠٥والتي تم إحاته مرتين عام . العالمية االستثنائية

  .لتحسين وضع المقارنة التحليلية
 

 ٢٠٠٧ تاريخ النظر فيه
 غابون الدولة
 31COM 8B.54 -تسجيل القرار
 ١٠، ٩ المعايير

 المحاور
  إحالة لتحسن المقارنة التحليلية

 .القيمة الثقافية والطبيعية
  

 ٢الحالة

 الموقع
  جزيرة جيجو البركانية وأنابيب الحمم

Jeju Volcanic Island and Lava Tubes 

التقييم والقرارات شددت على أحتمالية تسجيل المزيد من المواقع البركانية 
حيث أنھا فعلياً ممثلة تمثيالً جيد نسبياً على قائمة التراث العالمي مع اإلشارة 

 .يحات بالمستقبلللمعايير قياسية للترش

  ٢٠٠٧ تاريخ النظر فيه
 جمھورية كوريا الدولة
 COM 8B.12 31 القرار
 ٨، ٧ المعايير
 الحد األدنى من القيمة العالمية األستثنائية للمواقع البركانية المحاور

  
 ٣الحالة
 South China Karst -كارست جنوب الصين  الموقع

  
وية في اشراك المجمتعات المحلية في إدارة القرار رحب باألھمية المعن

المناطق المرشحة مع الطلب بإيالء خاص لزيادة اشراك المجتمعات المحلية 
 والحفاظ على الممارسات التقليدية للمجتمعات المحلية

 ٢٠٠٧ تاريخ النظر فيه
 الصين الدولة
 COM 8B.11 31 - سجلت  القرار
 ٧،٨ المعايير
سكان األصليين، الحفاظ على الممارسات التقليديةإدارة ال المحاور

  
 ٤الحالة

 الموقع
-Jungfrau-Aletsch   ألييتش بيتسشھورن - جانغفرو

Bietschhorn   
إقتباس . أثني على وضع إدارة استراتيجية مثالية من خالل العملية التشاركية

اية إلى من البد"أن عملية إعداد الترشيح كانت حالة دراسية نموذجية " 
دعم على ... باإلعتماد على على النظام القانوني السويسري " النھاية

المستوى المحلي من خالل التصويت للبدء في عملية الترشيح تبعھا موافقة 
 "من الكانتونات قبل أن تصل إلى الحكومة الفيدرالية

  ٢٠٠٧) تمديد(، ٢٠٠١ تاريخ النظر فيه
 سويسرا الدولة
COM-31 COM 8B.18 25 -تسجيل القرار
 ٩، ٨، ٧ المعايير
 تطوير استراتيجية تشاركية في اإلدارة المحاور

  
 ٥الحالة

 الموقع
  تراث بورينو للغابات المطيرة عابرة الحدود

Trans Border Rainforest Heritage of Borneo 
ليزيا ھذا الممتلك طرح على ان يكون ممتلك عابر للحدود بين أندونيسيا وما
ووافقت اللجنة عليه بموجب القيمة العالمية االستثنائية من حيث التنوع 

غير أن اللجنة ان شروط السالمة لم تتحقق ولم يكن ھناك إطر . الحيوي
حيث شكل ھذه الحالة معيار . إدارة استراتيجية ثنائية فّعالة من كال الجانبين

  .الة معمول بھامھم فيما يتعلق الحاجة إلى أطر إدارة وتخطيط فعّ 
اتخذ تقرير التقييم مرجعاً لحقوق ثقافة السكان األصليين والمجتمعات 

 .المحلية

 ٢٠٠٦ تاريخ النظر فيه
 ماليزيا/ أندونيسيا الدولة
 COM 8B.23 30 - تأجيل  القرار
 - المعايير

 المحاور

  ممتلكات عابرة الحدود
  اإلدارة المشتركة

  ثقافة السكان األصليين
 السكان المحليين حقوق
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   ٦الحالة

 الموقع
  محمية ماليبو للحيوان والنبات

Malpelo Fauna and Flora Sanctuary 

  
مثال ھام على اتخاذ قرار حول تسجيل فقط جزء من ترشيح متسلسل، أكد 

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ان الروابط الوظيفية بين المنطقتين في الترشيح 
 فية لتبرير نھج الترشيح المتسلسل األول لم تكن كا

 ٢٠٠٦ تاريخ النظر فيه
 كولومبيا الدولة
COM 8B.28 30 القرار

 المعايير
  ١٠، ٧ -)ماليبو(تسجيل 
 )غورغونا(تأجيل 

  تسجيل جزئي من ترشيح متسلسل المحاور
  

   ٧الحالة

 الممتلك
 West Norwegian-مضائق النرويج الغربية 

Fjords اءاً بعملية اختيار الممتلك التي استنفذت عشر سنوات من قبل السلطات اقتد
النرويجية وتعاون وثيق مع الدول االسكندنافية األخرى خالل مجلس البلدان 

ھذا النھج أتاح للمراجعة الجماعية للمواقع المحتملة للتراث . لشمال أوروبا
وما بعد ھذه . األوسع العالمي وأكثر المناظر الطبيعية استثنائية على النطاق

النظرة اإلقليمية والعملية االستشارية على المستوى المحلي مع أصحاب 
 .العالقة والمسؤولين عن البالد تدعم ھذا الترشيح

 ٢٠٠٥ تاريخ النظر فيه
 النرويج الدولة
 COM 8B.7 29 - سجلت  القرار
 ٨، ٧ المعايير

 ة أصحاب العالقةاستشار -اختيار الترشيح        - المحاور

  
   ٨الحالة
مثال على التأجيل لتشجيع النھج االنتقالي الذي يحدد الموقع ذا القيمة العالمية Hawar Islands - جزر الحوار الموقع

حيث ينصح االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لجنة التراث العالمي . االستثنائية
لعالمي وإبراز الحاجة إلى نھج بعدم تسجيل جزر الحوار على قائمة التراث ا

أرجأت النظر في الترشيح لتسمح للدول الطرف لتنظر في . انتقالي تسلسلي
/ تمديد كافي لألمور التي أبرزتھا في الحاجة إلى النھج التسلسلي االنتقالي

 "تمديد كافي"مركز التراث العالمي 

 ٢٠٠٤ تاريخ النظر فيه
 البحرين الدولة
28COM 14B.4 -تأجيل  القرار
 - المعايير

 نھج انتقالي المحاور

   

   ٩الحالة

 الممتلك
 Purnululu National-منتزة بورنولولو الوطني

Park ان مالك بورنولولو التقليديين يدعمون بشدة ترشيح المنتزة للتراث العالمي .
ديين أدركت لجنة التراث العالمي أھميةالعالقة و التفاعل بين المالك التقلي

والبيئة الطبيعية للممتلك والطلب من الدول األطراف لتجديد الخطة اإلدارية 
للمنتزة، والتي تحتوي ترتيبات أوضح للحكومة حول الممتلكات المرشحة 

 .خاصة تلك المرتبطة لتنمية المجتمعات التقليدية للسكان األصليين في المنتزة

 ٢٠٠٣ تاريخ النظر فيه
 أستراليا الدولة

27COM 8C.11 -تسجيل  لقرارا
 ٨، ٧ المعايير
 اشراك المجتمعات المحلية المحاور

  
   ١٠الحالة

 الموقع

منتزة جاو الوطني تمديد الحق ليكون مجمع األمازون 
 Jaú National Park, later - المركزي للحماية

extended to form Central Amazon 
Conservation Complex 

مليون ھكتار خالل عملية  ٢٫٣د الدولي بتقييم الموقع الذي بمساحة قام االتحا
، والتي قام االتحاد بالتوصية في دراسة منطقتين محميتين ٢٠٠٠التسجيل عام 

قامت الدولة الطرف باالستجابة . متاخمات للموقع إلمكانية التوسعة للموقع
ممتلكات  للمقترح ليصبح حجمھا ضعفي الحجم الحالي بھذا تصبح من أكبر

كانت تحتوي الخطة اإلدارية لمنتزة جاو الوطني تشمل دمج . التراق العالمي
المجتمع المحلي مع أنشطة الحماية حيث يتضمن ذلك اجتماعات دورية 

إن األلتزام العالي . وتدريب للمھنيين ووكالء حماية البيئة المحليين المتطوعين
يه حيث شدد منتزة جاو الوطني للمجتمع المحلي بحماية الموقع تم التأكيد عل

على الحاجة لمشورة المجتمع المحلي والسكان األصليين قبل عملية تسجيل 
لمزيد من المواقع أوصى به كمثال لتوفير إطار للتشاور المستقبلي للترشيحات 

على أنه يجب الحصول على  ٢٠٠٣أكد تقرير التقييم للتمديد لعام . الالحقة
 .اتفاق مكتوب قبل اإلدراج

 )تمديد( ٢٠٠٣  -             ٢٠٠٠ - تاريخ النظر فيه
 البرازيل الدولة
COM 27 -تسجيل  القرار
 ١٠، ٩ المعايير

 المحاور
  تمديد الحجم -

 التكاملية مع المجتمعات المحلية والسكان األصليين
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   ١١الحالة

 الموقع
  )توسعة(منتزة جزر القوقوس الوطني 

Cocos Island National Park 
(extension) 

ھذا الترشيح يعطي مثاالً جيداً ان توسعه لتحسين القيمة العالمية اإلستثنائية 
أثننت لجنة التراث العالمي  ١٩٩٧عام . والذي يتبع التسجيل األصلي للمتلك

على حكومة كوستا ريكا لھذه المبادرة لتشمل البيئة البحرية في المنتزة 
كم الحدود ١٥كم لتغطي ٨اإلدارة من الوطني وتشجيعھم على توسعة 

وافقت لجنة التراث العالمي على توسعة  ٢٠٠٢عام . القانونية حول الجزيرة
الدول الطرف لتشمل المنطقة المحمية للبيئة البحرية المحيطة بجزيرة 

من أجل ) ميل بحري١٢(كم ٢٢إلى ) ميل بحري ٨٫٣٣(كم ١٥قوقوس من 
 .ريةزيادة الحماية لمصادر البيئة البح

 () 2002   -            1997  تاريخ النظر فيه
 كوستا ريكا الدولة
COM 23.4 26 -تسجيل  القرار
 ١٠، ٩ المعايير
 توسعة لموقع بيئة بحرية المحاور

  
   ١٢ الحالة

 الموقع
 Brazilian Atlantic-جزر األطلنتيك البرازيلية

Islands ٢٠٠٠و دي نورونھا للبيئة البحرية عام رشحت البرازيل منتزة فيرناند .
ان المعلومات ) ٢٠٠٠(فذكر االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تقرير التقييم 

فأشارت ". المعطاة في وثيقة الترشيح لم تكن كافية من أجل تبرير التسجيل
ففي شباط عام . لجنة التراث العالمي على الدولة الطرف إلى إرجاء الترشيح

الدولة ترشيح متسلسل لفيرناندو دي نورونھا مع موقع أتول  قدمت ٢٠٠١
ھذا الترشيح األكبر تم تسجيله في . دي روكا مجموعة الجزر االستوائية

 .السنة الالحقة

 ٢٠٠١ تاريخ النظر فيه
 البرازيل الدولة
 تسجيل القرار
 ١٠، ٩، ٧ المعايير

 المحاور
  مواقع بيئة بحرية
 مواقع متسلسلة

  
   ١٣الحالة

 الموقع
  سيكوت ألين المركزي

Central Sikhote-Alin  اشار  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عند التقييم بوجود ضعف في جزء من
نظام إدارة تعاوني فّعال متكامل في حميع "المنطقة المرشحة وطلب االتحاد 

و نصحت " منطقة بيكين مع مشاركة كاملة للسكان األصليين في ھذه العملية
اتبعت . بتأجيل ھذا الجزء من الممتلك المرشح وتسجيل األجزاء المتبقية

لتحسين "اللجنة ھذه التوصيات في تأجيل ھذا الجزء وتشحيع الدول الطرف 
لكن من " (اإلدارة في المنطقة المحمية لنھر بيكين قبل تسجيل التمديد لھا

 ).دون اإلشارة بشكل خاص للسكان األصليين

 ٢٠٠١ النظر فيهتاريخ
 روسيا الفيدرالية الدولة
COM 25 - سجل  القرار
 ١٠ المعايير

 المحاور
  أو تأجيل الجزئي للترشيح المتسلسل/ تسجيل جزئي

 السكان األصليين
  

  ١٤الحالة

 الموقع
منتزة شبادا الوطني:منطقة كورادو المحمية  

Cerrado Protected Areas: Chapada dos 
Veadeiros and Emas National Park 

ھذا الترشيح مثال جيد على ترشيحات متسلسلة ناجحة والتي تمت مراجعتھا 
وھي أيضاً حالة مھمة للتركيز على المعليات . بعد إحالة المقترح األول
أدركت القيمة العالمية اإلستثنائية اعتمادا على أنھا  - البيئية والخدمات للموقع

من األنواع والمھمة لبقائھا و تنبأ تأثيرات التغير المناخي الملجأ األخير لعدد 
  .ولحماية األنظمة البيئية الفريدة

 

 ٢٠٠١ تاريخ النظر فيه
 البرازيل الدولة
COM 25 -تسجيل القرار
 ١٠، ٩ المعايير

 التغير المناخي. ترشيح متسلسل. إحالة لتحسين اإلدارة المحاور

  
   ١٥الحالة

 عالموق
  نيوسيدلر- بحيرة فريتو 

Fertö-Neusiedler Lake 
بموجب المعايير (بالرغم من أن الموقع باألصل تم ترشيحة كموقع مختلط، 

لكن اللجنة لم تسجلة بسبب األھمية الطبيعية والتي ) ١٠، ٩، ٧الطبيعية 
ھذه المواقع ممكن أن تظھر قيم طبيعية عالية . اظھرت المعايير الثقافية

 .ن ليست كموقع طبيعي لوحدھااألھمية لك

 ٢٠٠١ تاريخ النظر فيه
 ھنغاريا/النمسا الدولة
 تسجيل القرار
 ٥ المعايير
 الطبيعية/القيم الثقافية المحاور
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  ١٦الحالة

 الموقع
  كوباكي ريت

Kopacki Rit 

ھذا الموقع لم يسجل كما أشارت اللجنة أن القيم الطبيعية أكثر أھمية على 
وليس على المستوى العالمي وھذا يدل على ) أوروبا(لمستوى اإلقليمي ا

 .النھج الذي تم تطبيقه في كثير من األحيان من قبل اللجنة

 ٢٠٠٠ تاريخ النظر فيه
 كرواتيا الدولة
 ال تسجيب القرار
 - المعايير
 المستوى العالمي للقيمة العالمية اإلستثنائية المحاور

 

  ١٧الحالة
  منتزة غانونغ مولو الوطني الموقع

Gunung Mulu National Park 
اشار االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ان يحال ھذا الترشيح إلى الدولة الطرف 

من أجل التوضيح لعدة نقاط، تشمل ضمان ان الخطط اإلدارية الجديدة 
توضح بعض القضايا بخصوصاستخدام  السكان المحليين واستفادتھم من 

ذكر في اجتماع اللجنة  . ٢٠٠٠حيث سجلت اللجنة الموقع في عام . لمنتزةا
26COM 21B.15  انه ال يوجد قرار  ٢٠٠٢في كانون األول عام

بخصوص احتمالية توسعة للممتلك كام أو أيضاً لرفع سوية مشاركة السكان 
 .األصليين

 ٢٠٠٠ تاريخ النظر فيه
 ماليزيا الدولة
 Com 24 القرار

(26COM 21B.15) 
 ١٠، ٩، ٨، ٧ المعايير
  المجتمعات المحلية؛ المحاور

  الحدود؛
 التمديد ومناطق الحماية

  
   ١٨ الحالة
  داركينسبيرغ/ منتزة أوخالومبا الممتلك

uKhahlamba / Drakensberg Park 
دائرة كوزاولو ناتال لحماية الطبيعة للخدمات السياسية التي تعزز عالقات 

وار مع المجتمعات المتاخمة للحدود، حيث ينطوي ذلك على تنمية حسن الج
والتي تساعد على تحقيق " منتديات شراكة"المجتمعات المبنية على برامج و

حيث انھا ذات أھمية في تنمية صورة أكثر إيجابية للمنتزة . أھداف التنمية
ة والوعي والمھم وتنبع من تلك البرامج لبناء الملكي. مع المجتمعات المحلية

حيث تحتوي ھذه البرامج للمجتمعات .  و الدعم لحماية القيم الطبيعية للمنتزة
المحلية أيضاً والتي تتضمن توفير الحصاد المستدام لمختلف األعشاب وجمع 

ومن المھم أيضاً ان ھذه البرامج طويلة . البذور للنباتات الطبية داخل المنتزة
 .ه البرامج على القيم الطبيعيةالمدى من مراقبة الدقيقة لتأثير ھذ

 ٢٠٠٠ تاريخ النظر فيه
 جنوب أفريقيا الدولة
COM 24 -تسجيل القرار
 ١٠، ٧، ٣، ١ المعايير
اإلعتراف بممارسات السكان األصليين والروابط مع  المحاور

 المجتمعات المحيطة

  
   ١٩الحالة 
  )تمديد(منتزة بحيرات بليتفيتش الوطنية  الموقع

Plitvice Lakes National Park 
(extension) 

تمنع التطورات المؤذية في (مثال على تمديد الموقع ألسباب تخص السالمة 
، وبالرغم من أن المنطقة التحقق المعايير لكن )لمحيط مناطق تجمعات المياه

بليتفيتش الوطني حيث مساحة اللجنة وافقت على التمديد موقع منتزة بحيرات 
 ٢٠٠٠ -) ١٩٧٩( تاريخ النظر فيه .ھكتار التي ستساھم في شروط السالمة للموقع ١٠٠٢٠المرشحة  المنطقة

 كرواتيا الدولة
COM 24 -تمديد القرار
 - المعايير
 التمديد ألسباب تخص السالمة المحاور

  
   ٢٠الحالة
  منطقة الجبال الزرقاء العظيمة الموقع

Greater Blue Mountains Area 
في سياق ھذه الحالة حصل نقاش على قدر كبير حول تقييم االتحاد الدولي 

لحماية الطبيعة وأھمية موئل نبات الكالوتس في المستوى العالمي حيث كانت 
توصية االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ھو تأجيل الترشيح كما نصح 

شار مع ذلك أ. لصالح الموقع المتسلسلة ١٩٩٩عام) Bureau(المكتب
أعلم . االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ان ھذه الحالة ذات توازن دقيق جداً 

مفوض أستراليا اللجنة ان الكثير من الخبراء العالميين والبارزين في التنوع 
في . الحيوي والكالتوس صرحوا باألھيمة العالمية األستثنائية للجبال الزرقاء

مستقل أدركت استراليا أن من  حين سّجلت الجبال الزرقاء العظمى  كموقع
الممكن وجود مواقع أخرى مھمة أخرى ذات أھمية استثنائية تمثل التطور 

 ٢٠٠٠، ١٩٩٩ تاريخ النظر فيه
 أستراليا الدولة
 COM 24 القرار
 ١٠، ٩ المعايير
  عتبة القيمة العالمية اإلستثنائية المحاور

 التنوع الحيوي و عمليات التطور
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وفي وقت قصير قامت الحكومية األسترالية بوضع تشريع . لنبات الكالوتس
حيث سيتم حماية . يسمح بوضع قائمة بالمواقع ذات أھمية للتراث الوطني

نون الكومنولث والذي منح لممتلكات ھذه المواقع بنفس المستوى بموجب قا
 .التراث العالمي

  

   ٢١الحالة 

 الموقع
 Miguasha National-منتزة ميغواشا الوطني

Park  اصدرت الدول الطرف مقارنة تحليلية على قيم األحفورة والتي تعتبر من
للمراحل المھمة  ٧أفضل الممارسات على المقارنة التحليلية العالمية للمعيار 

أثنت لجنة التراث العالمي على حكومة كندا على ھذا . في تاريخ األرض
يح كما ذكرت على أنھا نموذج التقييم المقارني الدقيق جداً لھذا الترش

  .للترشيح المستبقلي لألحافير

 ١٩٩٩ تاريخ النظر فيه
  كندا الدولة
COM 23 - تسجيل القرار
 ٨ المعايير
 قيمة أحفورية المحاور

 

   ٢٢الحالة
نھري تحت أرضية ) القّديس بول(منتزة بويرتو برينسيسا الموقع

  الوطني
Puerto Princesa (Saint Paul) 

Subterranean River National Park 

منتزة سانت باول "وسلمت بأسم ( ١٩٩٣تمت عملية التقييم للترشيح عام 
 St Paul Subterranean National-" التحت أرضي الوطني

Park-  غير كافية ) ھتكار ٥٧٥٣(وتم تأجيله بسبب أن حجم المنتزة
الترشيح  ١٩٩٨عام  اعادت دولة الطرف. والوضع القانوني له كان ضعيف

ھكتار مع المصادقة  ٢٠٢٠٠بعد المراجعة مع حجم جديد للمتلك مقداره 
ھذا التأجيل أدى إألى لخمس سنوات . على الحدود القانونية بمرسوم رئاسي

  .من التخطيط وبالتالي تقوية المقترح الذي قبلته اللجنة فيما بعد
 The"داد للباتاك ان حدود المنتزة ومحيطه ھي منطقة موروثة من األج

Batak " ومجمتع تاغبانونا"Tagbanuna ." ذكرت عملية التقييم الحاجة
إألى األخذ باإلعتبار المجتمعات المحلية خالل التحضير للخطوط االرشادية 

 المذكورة لإلدارة

 ١٩٩٩ تاريخ النظر فيه
 الفلبين الدولة
COM 23 - تسجيل القرار
 ١٠، ٧ المعايير
لتأجيل كإدارة لزيادة حجم الموقع وتحسين الوضعا المحاور

 القانوني؛ وأخذ اإلعتباربالمجمتعات المحلية؛

  
   ٢٣الحالة
 منتزة سانت لوسيا الكبير لألحواض الرطبة الممتلك

Greater St. Lucia Wetland Park 
تم وقف عملية الترشيح من قبل الدولة الطرف إلى أن اتخذ مجلس وزراء 

حول إعطاء الموافقة على التعدين للرمال في  ١٩٩٦ريقيا عام جنوب أف
اتخذ القرار حظر عمليات  ١٩٩٨. المنطقة أو االستمرار نظام الحماية

وقد أثنت اللجنة على الدولة .التعدين مما أسفر عن تقديم الترشيح والتسجيل
لقرار حظر استخراج الرمال في المنطقة ومن ثم ترشيح المنطقة "الطرف 

  .بح تراث عالميلتص
يعود التقييم وقرارات اللجنة على األنشطة التقليدية في الممتلك والدور 
األساسي لبرامج المجتمعات للحماية في الحفاظ على توازن االستخدام 

 المحلي مع الحماية

  ١٩٩٩ تاريخ النظر فيه
 جنوب أفريقيا الدولة
COM 23 -تسجيل القرار

 ١٠، ٩، ٧ المعايير
  حجب الترشيح حتى التأكد من شروط السالمة؛  حاورالم

 برامج الحماية من قبل المجتمعات المحلية
 
  


