
 
 

`  

     

  
  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

World Heritage Convention 
  

 
  

 

 

 

  اتفاقية التراث العالمي

  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

  دراسات التراث العالمي

٢٠٠٨  

 اإلصدار الرابع
 مواقع التراث العالمي الطبيعي ترشيح

  دليل المستخدمين اإلرشادي

  برنامج المحميات الطبيعية –لحماية الطبيعة  االتحاد الدولي



 

  

  

 IUCNتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اال

ام  ة ع ة الطبيع دولي لحماي اد ال س االتح ة ل، ١٩٤٨تأس ات الحكومي ن المنظم ال م ع ك   يجم
ر من : ير الحكومية في شراكة عالمية فريدة من نوعھاو أنواع مختلفة من المنظمات غ ي  ١٠٠٠و يضم أكث عضو ف

  . بلداً  ١٤٠ ين فيالمواضيع المختلفة موزع

ى سالمة  اظ عل ى الحف الم عل ع أنحاء الع ي جمي ات ف اعدة المجتمع يسعى االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتشجيع ومس
ون ا ى ضمان أن يك تداماالطبيعة وتنوعھا، كما يعمل عل ة منصفا ومس وارد الطبيعي ً  ستخدام للم ا ة فتعمل . بيئي األمان

ة وخدمات العضويةبالمركزية العامة  ة الطبيع ات نظر األعضاء  ، وعرضتنسيق برامج االتحاد الدولي لحماي وجھ
ة  ات داعم ة وتقني ة علمي تراتيجيات وخدمات ومعرف ي للمرحلة التي يمر بھا العالم ككل؛ وتزويدھم باس ا يحتالت اجونھ

ة و. من أجل تحقيق أھدافھم ة الطبيع ياللجان الست لالتحاد الدولي لحماي ر من  فھ ع أكث ر متطوع  ١٠،٠٠٠تجم خبي
ل،  اريع ومجموعات العم رق المش ي ف زف ى  ترك واع األعل ى حماين ل عل ي تعم ل الت وي وإدارة الموائ وع الحي ة التن

ة ادر الطبيعي اھم ،والمص د س ة ا فق دولي لحماي اد ال ة االتح تراتيجيات وطني داد اس دول إلع ن ال د م ي العدي ة ف لطبيع
ات  اح تطبيق ة، وإيض اللالللحماي ن خ ة م ةإ معرف اريع ميداني ى مش رافھا عل و . ش ه نح ى التوج ل عل اد يعم فاالتح

  .لشبكة المكاتب اإلقليمية والمحلية التي تقع بشكل أساسي في الدول الناميةفي العمل من خالل التوسع لالمركزية ا

ادات يب م االتح دراتھم ودع ز ق بكاته وشركائه لتعزي وة ألعضائه، وش اط الق ى نق ة عل ني االتحاد الدولي لحماية الطبيع
  . العالمية العاملة في الحفاظ على الموارد الطبيعية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

ة  ة الطبيع ة استكھذه الدراسة ھي جزء من دور االتحاد الدولي لحماي ارية ھيئ م لش ة والعل دة للتربي م المتح ة األم منظم
  .للتراث الطبيعي في اتفاقية التراث العالمي) UNESCO(والثقافة 
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  والتقدير الشكر

المالحظات القيمة التي أبداھا جاي ديبونت، ومارك باتري، وكشوري راو،  ومشتلد لقد استفاد ھذا الدليل فعليا من 
الدولي لصون الممتلكات  المركز(جامني وجيسوريا جو كنج و، و)مركز التراث العالمي(روسلر، وبيتر ستوت 

جينا بيرد، يوركاري الھتي، وجوزفين النجلي، وجين دوبيوس، وديالطارق أبو الھوى، و، و)وترميمھاالثقافية 
وجيم باربوراك، وستيفان إيزنج، وإيليري ھاملتون ) الطبيعة لحمايةاالتحاد الدولي (ديفد شيبارد وبدرو روزابال، و

  ).اللجنة العالمية للمناطق المحمية(سميث، وفينود ماثور، وكوميكو يونيدا 

  تنويه

واد، ال تعب إن اب، وعرض الم ذا الكت ي ھ ة ف ات الجغرافي مية الكيان ة تس دولي لحماي اد ال أي حال عن رأي االتح ر ب
ة، أو يم أو منطق د أو إقل لطاتھا الطبيعة وغيره من المنظمات المشاركة بما يخص الوضع القانوني ألي بل ، أو بشأن س

ي ليس بالضرورة أن تعكس  .تعيين حدودھا أو تخومھا دمتجميع وجھات النظر واآلراء الت ذا  ق ي ھ  رأيالمنشور ف
   .ي لحماية الطبيعة أو شركائهاالتحاد الدول

إن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمؤسسات المشاركة تخلي مسؤوليتھا عن أي خطأ أو إھمال في ترجمة ھذه 
  .الوثيقة من النسخة اإلنجليزية األصلية، أو أي خطأ في تقديم المعلومات مترجمة عن النسخة األصلية

ول األطراف، و بالخصوص الخبراء أو الجھات المتخصصة في تحضير ملف يقدم ھذا الدليل المصدري اإلرشاد للد
إن المعلومات المحددة الخاصة بتطبيق اتفاقية التراث العالمي مقدمة في كتاب . تسمية مواقع التراث العالمي الطبيعي

وتراجع . ٢٠٠٨عام  بعدھا في ثَ دِّ وحُ  ،٢٠٠٥والذي صودق عام  لتطبيق اتفاقية التراث العالمي المبادئ التوجيھية
خة لھذا يرجى التأكد من أنك تستخدم النسو. س قرارات لجنة التراث العالميبشكل منتظم لتعكالتوجيھات ھذه 

. فرع التراث العالمي والمذكورة أدناه/ جوع إلى صفحة االنترنت لليونسكوالر عبر المبادئ التوجيھيةاألحدث من 
، وفي حالة التعارض ينظر إلى المبادئ التوجيھيةب مع النسخة المحدثة من الرجاء استخدام ھذا الدليل جنبا إلى جن

في ھذا الدليل مقدمة بال تحيز لحاالت النجاح األخيرة المتتالية ألي تسمية التوجيھات إن . كحكم المبادئ التوجيھية
ت التسمية للمناطق الطبيعية أو الطبيعة في تقييم ملفا لحمايةمن مواقع التراث العالمي، وتتضمن رؤية االتحاد الدولي 

  .لجنة التراث العالمي/ كھيئة استشارية لليونسكو  هالمختلطة من خالل دور

، )بخمس لغات مختلفة(ونص اتفاقية التراث العالمي  ،)باللغة اإلنجليزية و الفرنسية( المبادئ التوجيھية تتوفر
  :لتراث العالمي، على العنوان اآلتيمركز ا/ لدى اليونسكو باإلضافة إلى وثائق ومعلومات أخرى 

UNESCO World Heritage Centre 
7, Place de Fontenoy 

75352 Paris 07 SP 
France 

Tel: +33 1 4568 1876 

Fax: +33 1 4568 5570 
E-mail: wh-info@unesco.org 
Links: http://whc.unesco.org/ 

http://whc.unesco.org/en/guidelines (English)  
http://whc.unesco.org/fr/orientations (French)   
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  تقديم

ي اليونسكو،  يملك االتحاد الدولي لحماية الطبيعة دورا رسميا المي ف راث الع ة الت ادية للجن ة إرش ه جھ ي كون  يتمثل ف
اطق  ة المن ع أنظم ى جنب م ا إل الم، جنب ى مستوى الع ة عل ي الحماي ا ف اھم فعلي المي يس راث الع اد أن الت ويرى االتح

  .لعالميةأدوات الحماية اإلقليمية واالمحمية األخرى، و

الميصند"ھذا الدليل اإلرشادي بدعم من ر لقد طو دولي " وق التراث الع اد ال ةكمساھمة من االتح ي  لحماي ة ف الطبيع
الميتطبيق االستراتيجيات ا راث الع ة الت ة للجن ق و. لعالمي ي تطبي دول األعضاء ف دعم ال ة تسعى ل األخص أن اللجن ب

زودھم ب المي، وت راث الع ة الت ات اتفاقي ةالتوجيھ ة  والمعرف داقية قائم د مص الللتؤك راث الع ع الت ا مواق دار فيھ مي ت
ة ١الممتلكات الطبيعية والمختلطة تثنائية بفاعلي ة االس يم العالمي ا طلب من. للق ل وكم المي  قب راث الع ة الت دول ولجن ال

يم  ة التقي رة من عملي ي أي من المراحل المبك ا  سموااألعضاء، فإن ھذا الدليل ھو محاولة لدعم الدول األعضاء ف بھ
   .الترشيح للتقييم الرسميالتي يرفع فيھا ملف  اللحظةإلى 

دولي والمختلطةكونه جھة تعنى بتقييم ملفات ترشيح المواقع الطبيعية و ة، فإن اإلتحاد ال تطيع أن  لحماي ة ال يس الطبيع
ات بعينهيرشد أو يدعم عمليات ترشيح موقع  م تبع ي فھ دول األعضاء ف ، لكنه يأمل في أن يكون ھذا الدليل مساعدا لل

ة الترشيح مالالمضي في ترشيح  ي عملي ة ف واقع لقائمة التراث العالمي، والخطوات المتبعة لضمان أن الجھود المبذول
  . نيوأصحاب العالقة المحلي المحلية تعود بالنفع على كل من حماية الممتلكات والمجتمعات

ل  ى ك د ال تلق ةق اطق المحمي وال  المن ي قب وحظ ف ا ل المي، وكم راث الع ة الت ي اتفاقي ادئ الف ةالمب ة توجيھي إن قائم ، ف
المي راث الع ة الت ي قائم ي أدرجت ف المي ھي وحدھا الت ى المستوى الع تثنائية عل اطق االس ة من المن . مختارة بعناي

ي تطبي رة ف ن الخب نة مضت م ين س دى ثالث ى م ات  قوعل يم الممتلك ي تقي ج صارم ف ور نھ ا، تط ة وبنودھ االتفاقي
ه يجب . ي يھدف للوصول إلى قائمة موثوقة من المواقع، والذالمبادئ التوجيھيةحة مبني على شالمر ة، فإن ومن البداي

توى  ى المس د ال تصل إل وطني أواإلقليمي ق توى ال ى المس ة عل ات المھم ى إدراك أن الممتلك يحھا عل وب لترش المطل
ا  ،اإلقليمية والدوليةاألدوات الوطنية و ضمن منظومة من كأداةيجب أن ينظر إلى االتفاقية و. القائمة التي تساھم جميع

ةو ة العالمي ود الحماي ي من . بشكل مھم في جھ ام وطن ي نظ ل ھو متأصل ف تقال، ب ما مس المي جس راث الع يس الت ول
ا  ا وإداري ارا قانوني ة إط ة الوطني ذه األنظم وفر ھ دما ت ةالمناطق المحمية، يكون في قمة النجاح عن اطق و. للحماي للمن

ه . لموقع وما حولهللمي مبادرة إيجابية تجلب من ورائھا العديد من المنافع يكون التراث العا بالترشيح،الجديرة  ا أن كم
ي المتأثرين فيه ويضفي مسؤولية إضافية على الدولة، ومدراء الموقع، و التي يجب أن تؤخذ باالعتبار حين المضي ف

  .ترشيح الموقع

اة، للجنس البشري ككل من أھميته ة التراثيأھم وتكمن ا وأھميته في حي الميالمجتمع راث الع ة الت ي قلب اتفاقي . ت ف
دى وفي القرن الواحد والعشرين،  راث الطبيعي بالنسبة للجنس البشري ب يم الت ر من أي وقت  واضحاجوھر ق أكث

المي تراث العالمي، وإن المجتمعات ھي مركز إدارة وحماية المناطق المحمية وممتلكات ال. مضى يستطيع التراث الع
ي تطوير الوضع االقتصادي ومأن يساھم بشكل  ذه باشر ف رت ھ ا أدي ا إذا م ة حياتھ ات، ونوعي اعي للمجتمع االجتم

  .الممتلكات بالشكل الصحيح

دول األعضاء  ى ال ة إل ة الطبيع دولي لحماي اد ال دليل نصيحة االتح ا يخص ترشيح الموابولھذا، يقدم ال ة م ع الطبيعي ق
ل ويشج .ر ملف الترشيح أمرا سھالوليس تحضي. لمختلطة لمواقع التراث العالميأوا ل يشارك المھتمون ب عون لتحلي

ر ع م د من أن ترشيح الموق ي التأك اتوضع الموقع بدقة، وال بد من التريث ف ة للممتلك ة تبط بوجود إدارة فاعل ، قريب
  .أصحاب العالقةومتعاونة مع المجتمعات المحلية 

ةھذا الدليل جنبا إلى جنب مع  ويوصي االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بشدة بأن يقرأ راث  المبادئ التوجيھي ة الت التفاقي
ل  المي قب رارالع دليل و ق ات ال ع تعليم ب أن تتب دھا يج يحه، وبع دم ترش ع أو ع يح الموق ةترش ادئ التوجيھي  المب

                                                            
الممتلكات " و يستخدم ھذا الدليل مصطلح . الممتلكات المختلطة ھي تلك التي تدرج على قائمة التراث العالمي ألن فيھا كال من القيم الطبيعية و الثقافية  ١

  .ثكاختزال دال على ترشيح المواقع ذات القيمة الطبيعية و المختلطة لمواقع الترا" الطبيعية 
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راث  ع الت راءات ترشيح مواق ي إج در للملف الترشيح أن يمضي ف ر إذا ق دخالت أكث ى م ع البحث عل ذافيرھا، م بح
  .العالمي

ذ دة وويأمل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأن تتكشف النصائح في ھ ة مفي ة راجع دليل عن تغذي ى ا ال ا عل مرحب بھ
ا . ھذه النسخة، وذلك لتطويرھا وتحسينھا ع يحق لھ ة لمواق مما يؤدي إلى الوصول إلى ملفات ترشيح ذات جودة عالي
  .أن تدرج على قائمة التراث العالمي
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  ودليل القارئ مقدمة

مركز التراث / من قبل اليونسكو ستعدإن ھذا الدليل ھو جزء من سلسلة تأتي ضمن خطة لألدلة المصدرية والتي 
والمركز الدولي لصون  الطبيعة، لحمايةوھي االتحاد الدولي  ،العالمي والھيئات اإلرشادية للجنة التراث العالمي

الالزمة في تحضير ملفات التوجيھات يوفر ھذا الدليل . دولي لآلثار والمواقعالممتلكات الثقافية وترميمھا، والمجلس ال
أما النصائح . )بما فيھا العناصر الطبيعية والممتلكات المختلطة(ترشيح الممتلكات الطبيعية لمواقع التراث العالمي 

المبادئ فاقية نفسھا، وفي ومتطلبات اتفاقية التراث العالمي فھي مسطورة في نص االت تنفيذالمحددة والتي تخص 
إن نص اتفاقية التراث العالمي وإرشاداتھا العملية متوفرة على موقع . لتطبيق اتفاقية التراث العالمي التوجيھية
  . http://whc.unesco.org: مركز التراث العالمي اإللكتروني / اليونسكو 

ال التوجيھات ، ويسعى إلى تكميل ٢٠٠٨المحدثة في عام  المبادئ التوجيھيةعلى نسخة  عتمادباالھذا الدليل قد جھز 
ھي مفتاح  التي المبادئ التوجيھيةيجب أن يستخدم ھذا الدليل جنبا إلى جنب مع النسخة األحدث من و. إلى تبديلھا
ف ال بد للشخص الجاد في تحضير ملو. تعمل اتفاقية التراث العالمي لفھم كيف

 المبادئ التوجيھيةترشيح تراث عالمي، أن يحصل على النسخة األحدث من 
  .ويألف محتوياتھا

يجمع ھذا الدليل المعرفة الحالية والمصادر المتوفرة التي تساعد الدول األعضاء 
ويرمي إلى التوضيح المبسط ألجزاء . لجمع ملفات ترشيح الممتلكات الطبيعية

ويوفر توجيھا واضحا . ة بترشيح مواقع التراثذات العالق المبادئ التوجيھية
عنى بتغطية كل المظاھر لكنه ال يُ و. وإقحام العناصر الحرجة فيھا الترشيح،للممارسات الجيدة في تحضير ملفات 
لجوانب التي يتميز االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بخبرته فيھا، يعرف تلك ا بلذات العالقة بمحتوى ملفات الترشيح، 

  :وھذا الدليل مرتب في ثالثة أجزاء. ي ال تحضر في العادة في معظم عمليات الترشيحوالت

  .مقدمة مبسطة لالتفاقية و الھدف من ترشيح مواقع التراث العالمي   :الجزء األول
  .نصائح ألفضل الممارسات في عملية تحضير ملف ترشيح مواقع التراث العالمي   :الجزء الثاني
  .التي غالبا ما تكون صعبة ات لمحتوى ملف الترشيح بما في ذلك المواضعإرشاد  : الجزء الثالث

  لمن ھذا الدليل ؟

  :إن ھذا الدليل يستھدف كل المھتمين في التراث العالمي، ومن ضمنھم

 .الدول األعضاء
 .المناطق المحميةھيئات 

 .المنظمات غير الحكومية
 .الحكومات المحلية
 .المجتمعات المحلية

 .المؤسسات
 .شخاصاأل

كل مزودي التدريب بمواضيع تحضير ملفات ترشيح مواقع التراث العالمي الطبيعية، والمشتركين في تطوير ملفات 
 .الترشيح للممتلكات الطبيعية

  :لـ لقد صمم ھذا الدليل ليكون أداة 

 .عملية التعلم الذاتي
 .ورشات التدريب

 .تقديم الملخصات والتعليم
  :اإللكتروني الموقع فيھذا الدليل يوجد 

www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_resources/wcpa_publications/wcpa_whpub/i

ndex.cfm  
 /http://whc.unesco.org/en/list :التراث العالمي/ العالمي على موقع اليونسكوممتلكات التراث قائمة للوصول ل

  النصيحة األهم
، اقرأ الترشيحقبل تحضير ملف 

اتفاقية التراث العالمي والمبادئ 
 .قراءة كاملةالتوجيهية 
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  اتفاقية التراث العالمي ومضة عن  -١٫١

إن اتفاقية التراث العالمي متأصلة في إدراك أن التراث الثقافي 
الطبيعي ھو قيمة غير مستردة وال تقدر بثمن، ليس فقط و

ان أي قيمة من ھذه الممتلكات إن فقد. ألصحابھا، بل للعالم أجمع
 ألن جزءاً . تراث الجنس اإلنساني كله إفقارفي  قد تسببالثمينة 

 استثنائية، ةعالمي قد تعتبر قيمةمن التراث قد يكون استثنائيا، و
  .مما يجعله جديرا بالحماية من أي خطر يھدده

حماية و تقديم مواقع التراث وللتأكد قدر اإلمكان من تعريف، و
تعنى في  اتفاقية ي، فقد تبنت الدول األعضاء في اليونسكوالعالم

الثقافي عرفت باتفاقية التراث العالمي حماية التراث الطبيعي و
االتفاقية لجنة التراث العالمي وصندوق  انبثق عنو. ١٩٧٢عام 

  .١٩٧٦التراث العالمي اللذان بدءا العمل منذ عام 

التفاقية التراث العالمي التي قدمت إرشادات رسمية لتطبيق االتفاقية،  ھيةالمبادئ التوجيطورت لجنة التراث العالمي 
حماية والمحافظة تحقيق مھمة االتفاقية في تعريف ولو. كلما دعت الضرورة لذلكالتوجيھات وراجعت اللجنة ھذه 

دارت اللجنة قائمة وأالقادمة، تقديمھا ونقلھا إلى األجيال ت القيمة العالمية االستثنائية وعلى مواقع التراث الطبيعية ذا
  .سميت بعد ذلك بقائمة التراث العالميت التي لبت متطلبات االتفاقية، والممتلكا

الدول  إرشادو الممتلكات،المعايير والشروط إلدراج المواقع على قائمة التراث العالمي لتقييم  لقد طورت اللجنةو
قع على القائمة ال بد أن يحظى بموافقة لجنة التراث العالمي ولكي يقبل المو. األعضاء في حماية وإدارة المواقع

االختبارات الرئيسة التي تجريھا لتقرر إذا ما كان الممتلك  المبادئ التوجيھيةولقد حددت . استثنائية بكونه قيمة عالمية
  :ممثال لقيمة عالمية استثنائية

، المبادئ التوجيھية(واحدا أو أكثر من معايير التراث العالمي ى قيمة عالمية استثنائية إذا لبَّ ذا تعتبر اللجنة الممتلك 
 ).٧٧الفقرة 

خضع لنظام يأو األصالة، ويجب أن /ى شروط السالمة ولكي يرقى الممتلك إلى قيمة عالمية استثنائية يجب أن يلب
 ).٧٨، الفقرة المبادئ التوجيھية(ضمن سالمته مالئمة تحماية وإدارة 

واقع على قائمة التراث العالمي بخطر محدد، تضعه اللجنة على قائمة التراث العالمي للمواقع عندما يھدد أحد المف
وعندما تدمر القيمة العالمية االستثنائية لموقع التراث العالمي التي أھلته إلى أن يدرج على القائمة، تنظر . المھددة

لى قائمة مواقع التراث العالمي، ومواقع التراث ويمكن الحصول ع. اللجنة في إزالة الموقع من القائمة نظرة جادة

  . http://whc.unesco.org: التراث العالمي اإللكتروني / العالمي المھددة من موقع اليونسكو 

إن اتفاقية التراث العالمي : باختصار
ھي معاھدة دولية بين الدول األعضاء 

إنھا تسعى . في األمم المتحدة
لتعريف، وحماية والمحافظة على 

ائية سواء القيم العالمية االستثن
الثقافية أوالطبيعية منھا، ونقلھا إلى 

لقد وضحت المبادئ . األجيال القادمة
التوجيھية خصائص وشروطا في 
االتفاقية لتحديد ما إذا كانت 
الممتلكات مؤھلة إلضافتھا على 

 .قائمة التراث العالمي

. سطور في المبادئ التوجيھية لالتفاقيةإن اإلرشاد الفعلي لتطبيق اتفاقية التراث العالمي م: المبادئ التوجيھية
وقد أشير في ھذا الدليل إلى أجزاء . إن التوجيھات توفر المصدر األفضل للنصائح الرسمية لكل عمليات االتفاقية

إن . مفتاحية في نص المبادئ التوجيھية، لكن ھذه اإلشارات ليست بديال للنصائح الكاملة المقدمة في ھذه األجزاء
قبل الشروع في ترشيح أي ممتلك لحالة التراث العالمي، ال بد أن تألف المبادئ : م في ھذا الدليلالنصيحة األھ

 .التوجيھية لالتفاقية، وتتبع نصائحھا المتضمنة

نقاط مفتاحية لصناع القرار –مواقع التراث العالمي ترشيح : الجزء األول

ة لمن : الھدف ية المطلوب المي ويلخص المعلومات األساس يقدم ھذا الجزء موجزا عن اتفاقية التراث الع
إنه يھدف لتزويد معلومات تساعد . أراد ترشيح موقع من مواقع الممتلكات الطبيعية لحالة التراث العالمي

دما في إرشاد صناع القرا رار المضي ق اقش ق دما ين المي عن ر لفھم الغاية من ترشيح المواقع للتراث الع
 .في عملية الترشيح أو التوقف فيھا
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  الھيكل المؤسسي لالتفاقية -١٫٢

  ميللجنة التراث العا

إنھا . داري الرئيس في االتفاقيةسم اإلإن لجنة التراث العالمي ھي الج
تجتمع مرة واحدة في السنة دولة من الدول األعضاء و ٢١ف من تتأل

  ).تموز/ وعادة ما يكون االجتماع في حزيران ( على األقل 

بما فيھا  المبادئ التوجيھيةالرئيسة للجنة مشروحة في  الوظائفإن 
ستثنائية التي يجب تعريف الخصائص الثقافية الطبيعية للقيم العالمية اال

مواقع التراث التي تقدم ظل االتفاقية من قائمة مبدئية لحمايتھا تحت 
  ).٢٦-١٩ المبادئ التوجيھية(أصحابھا بطلبات إدراجھا على القائمة 

لھذا، فإن لجنة التراث العالمي ھي الجسم المسؤول عن أخذ القرار و
أن قرار اللجنة مبني  المبادئ التوجيھيةوضحت ف. العالميفي إدراج أو رفض إدراج الممتلكات في قائمة التراث 

وتدرك اللجنة أن قرارات كھذه . مسؤوالشامال وأي قرار يأخذ باسمھا يكون أن وعلى اعتبارات موضوعية وعلمية، 
  :تعتمد على

 .توثيقات مجھزة بعناية
 .إجراءات ثابتة

 .تقييمات من خبراء أكفياء
 .إن كان ھذا ضرورياقد يستعان بالخبراء المحكمين، 

  

 
  تعريف التراث الثقافي و الطبيعي

  :ية التراث العامي كما يأتيمن اتفاق ٢والفقرة  ١إن التراث الثقافي والطبيعي المرتبط بالتراث العالمي قد عرف في الفقرة 

  :١الفقرة 

  ":تراثا ثقافيا" تلك االتفاقية يعتبر اآلتي ألغراض  

األنصاب التذكارية، واألعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير، والعناصر أوالتركيبات األثرية الطبيعية، 
ية من وجھة نظر تاريخية، أو علمية أو والمنازل في الكھوف، والمظاھر المتصاحبة ذات القيم العالمية االستثنائ

 فنية؛
مجموعة المباني المنفصلة أو المتصلة التي اعتبرت قيمة عالمية استثنائية من وجھة نظر : مجموعة المباني

 التاريخ أو الفن أو العلم بسبب تناغمھا المعماري مع النسق الطبيعي؛ 
سان والطبيعة، والمناطق التي تحتوي على مواقع تاريخية أعمال اإلنسان أو األعمال المشتركة بين اإلن: المواقع

 .تعتبر قيما عالمية استثنائية من وجھة نظر تاريخية، أو جمالية، أو عرقية، أو إنسانية

  : ٢الفقرة 

  ":إرثا طبيعيا"ألغراض تلك االتفاقية يعتبر اآلتي 

من تلك التشكيالت، وھي ذات قيمة عالمية الظواھر الطبيعية المكونة من تشكيالت فيزيائية وحيوية، أو مجموعة 
 استثنائية من وجھة نظر جمالية أو علمية؛

تشكيالت جيولوجية أو جيومورفولوجية والتحديد مناطق معلنة تحتوي على موائل أو أنواع مھددة باالنقراض من 
 .يةالنباتات أو الحيوانات ذات القيمة العالمية االستثنائية من وجھة نظر العلم أو الحما

 .مواقع طبيعية، أو محددة معلنة لھا قيمة عالمية استثنائية من وجھة نظر العلم أو الحماية أو الجمال الطبيعي

إن اتفاقية التراث العالمي : باختصار
تدار من قبل لجنة التراث العالمي 
المسؤولة عن إصدار قرار القبول 
أوالرفض لملفات ترشيح الممتلكات 

إن عمل . يلقائمة التراث العالم
لجنة التراث العالمي مدعوم من 

مركز التراث /قبل سكرتارية اليونسكو
العالمي، إضافة إلى ثالث ھيئات 

 . . .استشارية 
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من المھم أن ننظر في طيف 
بدائل قائمة التراث الطبيعي 
بالكامل، وأن نعرف التصنيف 
األمثل الذي ينطبق على 

 .الموقع

  

أما قائمة األعضاء  .والقواعد واإلجراءات المبادئ التوجيھيةويوجد مزيد من المعلومات عن كيفية عمل اللجنة في 
 http://whc.unesco.org/en/committeemembers :ة متوفرة على الموقعالحاليين للجن

  سكرتارية لجنة التراث العالمي

، ١٩٩٢سس مركز التراث العالمي عام أ. ن قبل مدير اليونسكو العام لجنة التراث العالميتدعم السكرتارية المعينة م
كسكرتير يعين مدير اليونسكو العام مدير مركز التراث العالمي . قع السكرتاريا العامة التفاقية التراث العالميووھو م
تعمل السكرتاريا بتعاون وثيق مع . شاريةاالستوتقوم السكرتاريا بالتنسيق مع الدول األعضاء والھيئات  ،اللجنة

 ٢٩- ٢٧قد فذكر ت المبادئ التوجيھية في الفقرة إن مھمة . القطاعات األخرى وضباط االرتباط الميدانيين لليونسكو
من اكتمال الوثائق، تسجيل والتأكد تتضمن استقبال و من المبادئ التوجيھية مھام مركز التراث العالمي الرئيسية،

  .ملفات ترشيح التراث العالمياالستشارية بخصوص نقل المعلومات للھيئات األرشفة وو

  الھيئات االستشارية للجنة التراث العالمي

إن الھيئات االستشارية للجنة التراث العالمي ھي المركز الدولي لصون الممتلكات الثقافية وترميمھا، والمجلس 
  . الطبيعةالدولي لآلثار والمواقع، واالتحاد الدولي لحماية 

  :، وھومبادئ التوجيھيةمن  ٣١لقد وصف دور ھذه الھيئات االستشارية في الفقرة 

 وإستراتيجية وموثوقة، ، ومتوازنة ممثلة، تراث لقائمة العالمية اإلستراتيجية وتطبيق تطوير في المساعدة 
 التوجيھية المبادئ( لعالميا التراث لصندوق الفعلي االستخدام وتقوية الدورية، والتقارير العالمي، التدريب

 ).ج ٣١
 التوجيھية المبادئ. (للجنة تقاريرھا وتقديم العالمي التراث قائمة على لإلدراج المرشحة الممتلكات تقييم 

 ).الطبيعة لحماية الدولي واالتحاد والمواقع، لآلثار الدولي المجلس حالة في) (ھـ٣١

مسؤولة عن تقييم الممتلكات المرشحة بسبب قيمھا الطبيعية، بينما يكون إن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ھو الھيئة ال
وتوجد عناوين ھذه الھيئات . المرشحة بسبب قيمھا الثقافية الممتلكاتالمجلس الدولي لآلثار مسؤوال عن تقييم 

  .في الملحق األولاالستشارية 

  التراث العالمي وأدوات الحماية األخرى - ١٫٣

بقائمة تراث عالمي متوازنة وممثلة  ئ التوجيھيةالمبادبينما تنادي 
سع أبدا ألن تكون ھذه القائمة ممثلة لكل ما على األرض تلم وموثوقة، 

المناطق من أنظمة بيئية وموائل مختلفة، الذي ھو دور أنظمة وأدوات 
  .على المستوى الوطني والدولي المحمية األخرى

تلكات التراث العالمي بالنظر إنه لمن المھم في ھذا السياق، أن نعتبر مم
لقد مثلت ھذه العالقة في الرسم أدناه والذي . المناطق المحميةإلى أنواع 

برنامج األمم المتحدة للبيئة ومركز رصد وحماية البيئة، الذي ه طور
العالم،  بما يخص أعدادھا النسبية في المناطق المحميةوأنظمة يظھر العالقة بين ممتلكات التراث العالمي وأنواع 

  .وتطبيقات القيم العالمية االستثنائية كمفتاح لتقييم ما إذا كانت مؤھلة لتضاف على قائمة التراث العالمي

 ليثبتلألنظمة البيئية، واألنساق الطبيعية، وحماية األنواع  المناطق المحميةويلقي الرسم الضوء على أھمية كل 
 .التمثيل الكامل للمظاھر الطبيعية على األرض

مواقع رامسار، محميات المحيط الحيوي، (وكما يالحظ من الرسم التالي أن ھناك سلسلة من اإلعالنات الدولية 
والوطنية والتي أوجدت لتعزز حماية عدد من المناطق المحمية، لكن حالة التراث العالمي ) ومتنزھات الجيولوجية

وإنه من . ية االستثنائية كما عرفت في المبادئ التوجيھيةھي موجھة للمواقع القادرة على اجتياز اختبار القيم العالم
األھمية بمكان للدول األعضاء في المراحل األولية لترشيح المواقع للتراث العالمي أن تنظر في البدائل، وأن تخرج 

وحماية بنھج مثالي للتنسيق والتعاون في استخدام كافة األدوات الدولية واإلقليمية والوطنية المتوفرة لتقدير 
  .والمحافظة على المناطق المحمية و تراثھا الوطني
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  مسؤوليات و مكاسب الدول األعضاء في اتفاقية التراث - ١٫٤

تشرين  ٢٥ففي . لقد شجعت الدول لتصبح أعضاء في اتفاقية التراث العالمي
قائمة  توجددولة في االتفاقية،  ١٨٤ عضويةى صودق عل ٢٠٠٦ثاني عام 

 http://whc.unesco.org/en/statesparties  :على الموقع الدول األعضاء

حماية ممتلكات التراث الدول األعضاء في حالة تعريف أو ترشيح أو  عيتشج
القة، بما فيھم مدراء طيف واسع من أصحاب العالطبيعي ضمان أشراك 

قليمية والمحلية، والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومات اإلالمواقع، و
   .الحكومية، والقطاع الخاص وكل الشركاء أو األعضاء المھتمين

  نقطة اتصال للتراث العالمي، ويفضل أن تشكل لجنة تراث عالمي وطنية تتضمن  تحديد فعليھا الدول األعضاءأما 

نقطة وتّحث الدول األعضاء دائماً على تحديث المعلومات عن . يةكل القطاعات ذات العالقة سواء الطبيعية أو الثقاف
: تتوفر المعلومات عن نقاط االتصال الوطنيةعلى الموقع التالي  .االتصال

http://whc.unesco.org/en/statesparties.  

تطبيق  حول لتناقش معھمالثقافي بشكل دوري في التراث الطبيعي وراء خبالدول األعضاء لتحضر معھا كما تّحث 
ً خبراء آخرون ستشارية والھيئات اال عنكما يمكن أن تشرك الدول األعضاء الممثلين . االتفاقية   .بما تراه مناسبا

ي، تقدر الدول ومع كل االحترام لسيادة الدول األعضاء التي تقع فيھا ممتلكات التراث العالمي الطبيعي والثقاف
ولھذا فإن الدول األعضاء في اتفاقية التراث . األعضاء االھتمام التراكمي والتعاون الدولي في حماية ھذا التراث

  :فھيبترشيح مواقع التراث العالمي أما الواجبات المتعلقة ). ١٥، فقرة المبادئ التوجيھية(العالمي مثقلة بالمسؤوليات 

تمثيل مواقع التراث العالمي الموجودة في منطقتھا والحفاظ عليھا ونقلھا إلى األجيال وحماية تأكيد تعريف وتسمية و
 ).أ ١٥ المبادئ التوجيھية. (بخصوص ھذه المھمةالذي تطلبه أي من الدول األعضاء القادمة، وتقديم العون 

 ).ب١٥، ةالمبادئ التوجيھي(في حياة المجتمعات  دور أو مسؤوليةتبني سياسة عامة تعطي التراث 
 ).ج١٥ المبادئ التوجيھية(دمج حماية التراث في برامج تخطيط شاملة 

 ).د١٥ المبادئ التوجيھية(تقديم والمحافظة على التراث تأسيس العمليات والخدمات لحماية و
 ).ھـ١٥ المبادئ التوجيھية(من األخطار التي تھدد التراث  تحدتطوير دراسات علمية وفنية لتعريف األنشطة التي 

ھناك عدد من : باختصار
المسؤوليات على عاتق 
الدول األعضاء في اتفاقية 

دورھا التراث العالمي وتشمل 
في تعريف وترشيح 
الممتلكات لشبكة ممتلكات 

 .التراث العالمي
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 ).و١٥ المبادئ التوجيھية(المالية لحماية التراث اإلدارية وأخذ المقاييس القانونية والعلمية والفنية و
للجنة ) المؤقتةوالتي تعرف بالقائمة (تقدير تقرير دراسة الممتلكات المناسبة للترشيح على قائمة التراث العالمي 

 ).ح١٥ المبادئ التوجيھية(التراث العالمي 
 )١( فة في الفقرةلبرامج التعليمية والتثقيفية لتقوية تقدير واحترام الناس لممتلكاتھم الثقافية والطبيعية المعرّ استخدام ا
 ).ط١٥ المبادئ التوجيھية(مطلعين بالمخاطر التي تھدد ھذه الممتلكات  العمومإلبقاء من االتفاقية،  )٢( والفقرة

  :لعالمي فھيمن الوصول إلى رتبة التراث ا المكاسبأما بعض 

وا بالموقع كأحد أھم األماكن الطبيعية والتراثية على وجه مجتمعه المحلي ليحتفرفع سمعته ودولته وتشريف الموقع و
 .األرض

 ً  .المناطق المحمية أنظمةعلى  داالً  يصبح الممتلك عادة علما
 .من حماية الممتلكاتيحفز االھتمام الدولي بالتراث العالمي التعاون الدولي، وتضافر الجھود للتأكد 

 .يمكن أن يوفر فرص الحصول على التمويل والدعم سواء من الممولين أو من صندوق التراث العالمي
   

  القيمة العالمية االستثنائية - ١٫٥

إنھا وثيقة رسمية، تقدم إلى . الرسمي لحالة التراث العالمي طلب الترشيح يإن وثيقة ترشيح التراث العالمي ھ
إن محور ھذا الوثيقة ). أو الدولتين أو أكثر في حالة المواقع عبر الحدود(قبل الدولة ذات العالقة  اليونسكو من

 سالمةتصبو إليه االتفاقية من حماية و يتركز في وصف حالة الممتلك كقيمة عالمية استثنائية، وأن يلبي الممتلك ما
  . وأصالة

ة التراث إن وثيقة الترشيح ھي أساس تقييم الممتلك في قائم
العالمي و ما يتبعھا من قرار لجنة التراث العالمي في قبول أو 

إن دور وثيقة الترشيح في  .رفض الممتلك ليدرج على القائمة
موضح رسميا في االتفاقية و عالقتھا بالقيمة العالمية االستثنائية 

انظر اإلطار في ( المبادئ التوجيھيةمن  ٥٣- ٤٩الفقرة 
  ).األسفل

اآلتي متطلبات القيمة العالمية االستثنائية، و يجب أن يلبي الترشيح الناجح لقائمة التراث الطبيعي ثالثة يلخص الرسم 
  :متطلبات أساسية

ترشح الدول األعضاء  :باختصار
الممتلكات المتضمنة في قائمتھا 
المؤقتة للتسجيل لدى قائمة التراث 
العالمي بتحضير ملف الترشيح الذي 

لممتلك وقدرته على تلبية يبين حالة ا
  .متطلبات اإلدراج على القائمة

  القيمة العالمية االستثنائية و دور وثيقة الترشيح: المبادئ التوجيھية

الميزة الثقافية أو الطبيعية االستثنائية جدا، و التي تسمو على الحدود الوطنية، و : تعني القيمة العالمية االستثنائية. ٤٩
و لھذا، فإن الحماية الدائمة لھذا التراث تقع من . وفة ألجيال اليوم و المستقبل لإلنسانية جمعاءتكون ذات أھمية معر

  .و قد عرفت اللجنة معايير تسجيل الممتلك على قائمة التراث الطبيعي. األھمية بمكان لدى المجتمع الدولي

و الثقافي أو كليھما بقيمھا على اعتبار أنھا إن الدول األعضاء مدعوة لتقديم ترشيحات ممتلكات التراث الطبيعي أ. ٥٠
  .قيما عالمية استثنائية لتدرج على قائمة التراث العالمي

 كمرجع حكم أساسي حين النظر في طلبات ترشيح ) ١٥٤انظر الفقرة "  (القيمة العالمية االستثنائية" تتبنى اللجنة . ٥١

ات االھتمام الواسع، أو القيمة أو األھمية، لكنھا تسعى لحماية ال تنوي االتفاقية العمل على حماية كل المواقع ذ. ٥٢
و لھذا ال يعني أن يحول الموقع ذو األھمية الوطنية . قائمة مختارة بعناية ألكثر المواقع استثناًء من وجھة نظر دولية

  .أو اإلقليمية تلقائيا لموقع تراث عالمي مسجل

م إلى اللجنة التزاما كامال من الدولة العضو لحماية ذلك الموقع، و كل ال بد أن يحتوي ملف ترشيح الموقع المقد. ٥٣
و يأخذ التزام كھذا طلب الترشيح إلى مقاييس سياسية، و قانونية، و علمية، و فنية، و إدارية و وظيفية تقترح . مميزاته

ذلك لغايات الحماية واإلدارة الفاعلتين و تتبنى لحماية الموقع كقيمة عالمية استثنائية المواقع لقائمة التراث العالمي، و 
 . للممتلك المرشح
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 .التراث العالمي معاييرالقيمة العالمية االستثنائية، كما عرفت من قبل  بوجود دعاءحول اإلشرح واف ودقيق عن 
متطلبات للموقع المرشح ألن  السالمةتتضمن و. كما عرفتھا االتفاقية ٢السالمةشروط من سلسلة  أن يلبي الموقع

 .يكون ذا حجم كاف يؤھله لحماية معالمه المھمة، وأن يملك حدودا واضحة ومناسبة
 .آخرإداري أي نظام  أو قانونية، وله خطة إدارة مدار بطريقة فاعلةمحمي وعرض يبين أن الموقع المرشح 

يالحظ ھنا أنه من الممكن أن تأخذ و. تلك على قائمة التراث العالميطلبات رئيسة لترشيح الممھذه العوامل الثالثة متو
لمتطلبات االتفاقية، لكن إذا لم تلبي قيمة الممتلك وصوال  سالمتھاتعمل على تحسين إدارتھا قع خطوة لألمام والموا

أن يعامل كقيمة عالمية  حينئذكن للممتلك ال يم) انظر الفصل اآلتي(واحدا أو أكثر من معايير اتفاقية التراث 
  .استثنائية

 

  معايير التراث العالمي - ١٫٦

لقد أسست لجنة التراث العالمي عشرة معايير تستخدم لتعريف إذا ما 
و لقد قدمت المعايير . كان الممتلك المرشح ذا قيمة عالمية استثنائية

يعتبر . أدناه، والتي ذكرت المبادئ التوجيھيةمن  ٧٧في الفقرة 
الممتلك ذا قيمة عالمية استثنائية إذا لبى واحدا أو أكثر من معايير 

  :التراث العالمي اآلتية

 إذا مثل نموذجا لإلبداع اإلنساني. 
  من حيث التطور العمراني في العالم الثقافيةعرض تبادال مھما للقيم اإلنسانية عبر الزمن، أو عبر المناطق ،

 .تصميم النسق الطبيعيو التذكارية، و تخطيط المدن،  أو الفني، أو األعمال
 

 أظھر دليال فريدا أو استثنائية على و جود تقاليد ثقافية، أو حضارية انقرضت أو مازالت موجودة. 
  أن يكون مثاال استثنائيا لنوع من العمارة، أو الفن أو التكنولوجيا ، أو مظاھر طبيعية تظھر مرحلة أو مراحل

 .اريخ اإلنسانيمميزة في الت

                                                            
لقد عرفت االتفاقية أيضم مبدأ األصالة بما يخص الممتلكات الثقافية، و التي اعتنت بالصدق و المصداقية للقيم الثقافية للممتلك، : مالحظة  ٢

  ).٩٥-٧٩الفقرة (و يتوفر في اإلرشادات العامة معلومات إضافية عن المصداقية . ضمن إطار احترام التنوع الثقافي في العالم

عرفت لجنة التراث  :باختصار
العالمي عشرة معايير توفر الدقة 
في تعريف مستوى األھمية 
المطلوب للممتلك حتى يعتبر ذا 

  .لمية استثنائيةقيمة عا

فيجب أن تتوفر الثالثة . لتراث العالميرسم يوضح الدعائم األساسية الثالثة للقيمة العالمية االستثنائية التفاقية ا
  .أصول في الممتلك ليحكم عليه بالقيمة العالمية االستثنائية

ي
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  أن يكون مثاال استثنائيا لمساكن إنسانية تقليدية، أو استخدامات أراض أو بحار تمثل إرثا ثقافيا، أو تفاعالت
خاصة عندما تصبح البيئة حساسة بسبب تعرضھا لضغوطات ناتجة عن تغيرات غير إنسانية مع البيئة 

 . مسترجعة
  تعمل من الحياة التقليدية، أو بأفكار أو معتقدات أو فننون أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو مادي بحدث

 ).بمعايير أخرى اوتفضل اللجنة أن يكون استخدام ھذا المعيار مرتبط(حرفيا كمميزات عالمية استثنائية 
 أن يحتوي على ظاھرة طبيعية في غاية التميز، أو مواقع طبيعية ذات جمال استثنائي. 
 حلة من مراحل تاريخ األرض، بما فيھا تسجيل الحياة، والمعالم الجيولوجية أن يكون مثاال استثنائيا لمر

 .وجه األرض، والشواھد التضاريسية كلالمميزة التي شكلت و مازالت تش
  ،أن تكون مثاال استثنائيا للعمليات البيئية والحيوية المستمرة في تطور األنظمة البرية، وأنظمة المياه العذبة

  .البحرية وكذلك المجتمعات النباتية والحيوانية والسواحل واألنظمة
  أن تحتوي الموائل األھم واألميز لحماية التنوع الحيوي في مكانه، بما فيھا األنواع المھددة التي تشكل قيما

 .عالمية استثنائية من وجھة نظر العلم و الحماية

) viإلى  iمن ( ، أحداھا قائمة المعايير التراثية قائمتين منفصلتينكانت ھذه المعايير مقسومة في  ٢٠٠٥ل عام قبفما 
، أصبح ٢٠٠٥المراجعة في عام  المبادئ التوجيھيةو بتبني ). x  إلى viiمن (ألخرى قائمة المعايير الطبيعية وا

 .مو يوضح الجدول أدناه العالقة بين الترقيم القديم و الترقيم الحديث للنظا. ھناك قائمة واحدة فقط من عشرة معايير

  المعايير الطبيعية  المعايير الثقافية  
  (iv)  (iii)  (ii)  (i)  (vi)  (v)  (iv)  (iii)  (ii) (i) ٢٠٠٢ المبادئ التوجيھية
  (x)  (vii)  (ix)  (viii)  (vi)  (v)  (iv)  (iii)  (ii) (i) ٢٠٠٨ المبادئ التوجيھية

   

تغير به المعيار الطبيعي  كماي القائمة الحديثة، الترتيب التسلسلي للمعايير الطبيعية األربعة قد تغير فنالحظ أن في 
 مبادئ التوجيھيةفي الترتيب الحديث لل (iv)والرابعة  (ii)والثانية (i) ليأتي قبل المعايير الطبيعية األولى  (iii)الثالث 
يه عام أضف إلى ذلك أن المعنى الدقيق لكلمة معيار قد تغير عبر الزمن، و كان آخر تعديل علمي وقع عل. ٢٠٠٨
  .بعدهو بقى ھذا في األذھان عند مقارنة الممتلكات المدرجة قبل ھذا الوقتلھذا يجب أن نو. ١٩٩٢

  التراث العالمي أنواع ممتلكات - ١٫٧

تعريف مختلف للتراث الثقافي عن التراث الطبيعي، تميز االتفاقية أربعة أنواع من ممتلكات التراث باستخدام 
  :العالمي

و يعني ذلك أن يلبي (الممتلك الذي يتوافق مع التعريف في الفقرة األولى من االتفاقية  -يةالممتلكات الثقاف -
  ).viإلى  iالممتلك معيارا أو أكثر من المعايير من 

الممتلك الذي يتوافق مع التعريف  -الممتلكات الطبيعية -
ويعني أن يلبي الممتلك (ي الفقرة الثانية من االتفاقية ف

 ).Xإلى  viiمن المعايير من معيارا أو أكثر 

جزء "الممتلكات التي تتوافق مع  - الممتلكات المختلطة -
لتراث الطبيعي والتراث امن التعريفات العامة لكل من 

الثقافي المذكورين في الفقرة األولى والثانية من 
ويجب أن ). ٤٦، الفقرة المبادئ التوجيھية( "االتفاقية

أو أكثر من  ف معياراً تلبي الممتلكات في ھذا التصني
  ).x(إلى ) vii(أو أكثر من المعايير  ومعياراً ) vi(إلى ) i(المعايير 

 ھو ممتلك ثقافي يمثل أعماال مشتركة بين الطبيعة واإلنسان، وقد أعلنت في الفقرة  - النسق الطبيعي الثقافي
اكنه عبر الزمن، تحت تأثير وھذا الممتلك ھو توضيح لتطور المجتمع اإلنساني ومس. األولى من االتفاقية

العقبات أو الفرص المادية الناتجة عن البيئة الطبيعية، والقوى االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية المتعاقبة، 
 ).٤٧، الفقرة المبادئ التوجيھية( سواء من الخارج أو الداخل

     

فالممتلكات المختلطة تدرج . الطبيعي الثقافيالمھم جدا أن ال تشتبه الممتلكات المختلطة بممتلكات النسق  كما من
و لم . ، ألنھا تلبي كال النوعين بشكل منفصل)x(إلى ) vii(و الطبيعية تحت ) vi(إلى ) i(تحت المعايير الثقافية من 

صل، و تظھر القيمة االستثنائية العالمية للنسق الطبيعي الثقافي بسبب جودة قيمه الطبيعة أو التراثية المقيمة بشكل منف

تنظر اتفاقية التراث  :باختصار
العالمي إلى الممتلكات الثقافية 

كما تنظر أيضا .والطبيعية والمختلطة
إلى النسق الطبيعي الثقافي كنوع 
خاص من الممتلكات الثقافية التي 
أنشأت بجھد مشترك بين الطبيعية 

  .واإلنسان
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يعرف النسق الطبيعي الثقافي . لكنھا ارتفعت و ارتقت بسبب العالقة بين ھذه القيم، أي العالقة بين الثقافة و الطبيعة
تحت المعايير الثقافية، بالرغم من أن ممتلكات كھذه، ال تخلو عادة من قيم طبيعية عالية، غير أنھا ال ترقى لتدرج 

و يوضح . فھنا يسجل الموقع كموقع مختلط و موقع نسق طبيعي ثقافي معا تقت،ارأما إذا . تحت المعايير الطبيعية
  .الشكل أدناه ھذه المنظومة من العالقات

 

  

  ممتلكات التراث العالمي التسلسلية و االنتقالية - ١٫٨

من الممتلكات التي تحتوي على  الكن عدد .إن معظم مواقع التراث العالمي ھي عبارة عن موقع واحد في دولة واحدة
سلسلة من المواقع المترابطة لكن المختلفة، أو تلك الموجدة في أكثر 

  .ازديادأصبح في قد من بلد 

الممكن لممتلك التراث فمن . ممتلكات التراث العالمي االنتقالية
تكون ھذه ف. أكثر من دولة تتموضع فيمساحة  في العالمي أن يقع
ً منطقة واحد  ة تعبر حدود دولتين متجاورتين أو أكثر، أو ممتلكا

    ).انظر األسفل(متسلسال فيه أجزاء مختلفة تقع في أكثر من دولة 

  ةطبيعي ممتلكات
  الجزء ھذا في الممتلكات

  واحد تحقق أن الشكل من
  الطبيعية المعايير من أكثر أو

 )١٠-٧(  

  ثقافية ممتلكات
   من الجزء ھذا في الممتلكات
  واحد تحقق ان جبي الشكل

   الثقافية المعايير من أكثر أو
 )٦- ١(فقط 

 ممتلكات
 مختلط

المختلطة الممتلكات  
 أحد لاألق على تحقق ان

 المعايير وأحد الثقافية المعايير
يعيةالطب

 الطبيعية النسق ممتلكات بعض ان
 ممتلكات تكون أن يمكن الثقافية
 نسق انھا على تصنف فھي.  مختلطة
 المعايير بموجب طبيعي ثقافي

  طبيعية قيم ھناك ولكن الثقافية،
 الطبيعة المعايير أحد تحقق

 الثقافي الطبيعي النّسق ممتلكات
 الثقافية، المعايير بموجب تسجل
 بين المشتركة الاألعم لتمثل

 . اإلنسان و الطبيعة

 قالنسّ  ممتلكات
الثقافي الطبيعي  

 خاصتان حالتان ھناك :باختصار
: العالمي التراث لممتلكات
 تلك ھي التسلسلية الممتلكات

 منطقتين معھا تجلب التي
  .انتقاليا ممتلكا و أكثر أو منفصلتين
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بلدين أو أكثر  –الممتلكات االنتقالية  )أ ( بلد واحد  –الممتلكات الوطنية 
 )ج(و ) ب(و ) أ(

 الممتلك االنتقالي الممتلك الوطنية   منطقة واحدة

أكثر من 
: منطقة واحدة

الممتلكات 
 االنتقالية

 )محتملةأشكال (الممتلك االنتقالي المتسلسل  الممتلك الوطني المتسلسل

 .مواقع متسلسلة مترابطة كل واحدة منھا في بلد

 .مواقع متسلسلة مترابطة، مشتركة ألكثر من بلد

مواقع متسلسلة قد تحتوي على موقع أو أكثر 
وھو ) موقع في بلد واحد(ليس له حدا مشتركا 

مثال غير عادي، ويوجد حاليا في المواقع الثقافية 
ستيرف  راث العالمي لقوسممتلكات الت: مثال( 

  )الجودستي
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قد و. لةفصمنھو اسم للممتلكات التي تتألف من عدد من المناطق المميزة لكن ال. ممتلكات التراث العالمي المتسلسلة
  :ستحتوي ھذه الممتلكات أجزاء مترابطة ألنھا تنتمي إلى. أو تكون بعيدة جدا البعض،ن بعضھا تكون قريبة مكانيا م

 .نفس المجموعة التاريخية الثقافية -
 .نفس نوع الممتلك الذي يميز المنطقة الجيوغرافية -
لسلسلة و توفر ا. نفس التكوين الجيولوجي و التضاريسي، و المنطقة الحيوية، أو نفس نوع النظام البيئي -

، المبادئ التوجيھية(عالمية استثنائية  قيمة - أجزائھاو ليس ضروريا أن تكون بشكل مفرق ألحد -مجتمعة 
 ).١٣٧الفقرة 

ممتلكات متسلسلة ( ر أو بين دولتين أو أكث) ممتلكات متسلسلة وطنية(قد تقع الممتلكات المتسلسلة في بلد واحد و
. المختلفة لممتلكات التراث العالمي ةالتصنيفات الجيوغرافية األربع ضيةالمايلخص الرسم في الصفحة ف). انتقالية

  .حسب فئاتھاوھنا بعض األمثلة للممتلكات 

  لوطنيا الممتلك

تقع شبه جزيرة شيريتوكو في الشمال الشرقي من ھوكايدو االمتداد الشمالي األخير لجزر   :)اليابان(شيريتوكو 
لقد أثبت الموقع أنه . دة من وسط شبه الجزيرة إلى أعالھا و يحاط بمياه البحريحتوي الموقع على أرض ممت. اليابان

إضافة إلى كونه مثاال يفوق العادة إلنتاجية النظام البيئي المتأثرة  البحري،مثال استثنائي لتفاعل النظامين البري و 
إنه يشكل أھمية . للكرة األرضيةبشكل كبير بتشكل البحار الثلجية الموسمية في أدنى ارتفاع من النصف الشمالي 

فيوال ، و بعضھا مھدد و متوطن مثل بومة بالكستون السمكية و نبتة اللعدد من األنواع البحرية و البرية خاصة
كما أن الموقع مھم عالميا لطيور البحر و الطيور المھاجرة، ولعدد من السلمندريات و عدد من الثدييات . كيتاميانا

 .و بعض الحيتانالبحرية كأسد البحر 

 الممتلك عابر الحدود/ الممتلك االنتقالي 

ينھمر نھر . و ھي من أجمل و أميز الشالالت في العالم ):زمبابوي/ زامبيا (فكتوريا / تونيا  - أوا –شالالت موسي 
و أعرض من كيلومترين عبر ھذه النقطة بجلبة شديدة منحدرا إلى سلسلة من سياق بازلتية على مساحة زامبيزي 

 .كيلو مترا ٢٠ على مسافةيرى  طيفيا بألوانهمشكال ضبابا خفيفا 

 الممتلك الوطني المتسلسل

جنوبا بالترتيب من شرق ناراكورتي شماال وفي نھر سالي و): أستراليا(موقع الثدييات المتحجرة األسترالي 
للتنوع لمراح التطور األساسية  إنھا عرض رائع. في العالم) أحافير(أستراليا، وھي أحد عظم عشر مواقع مستحثات 

 .الحيواني االسترالي المميز

  الممتلك االنتقالي المتسلسل

ھو آخر امتداد حوضي مغلق ) ھكتار ١،٠٦٩،٨٥٣(إن حوض أوفس نور ): منغوليا/ روسيا (حوض أوفس نور 
مھمة لكنھا مالحة و قد سمي على اسم بحيرة أوفس نور، و ھي بحيرة كبيرة، وضحلة، و. في أقصى شمال وسط آسيا

و يتألف الموقع من اثنتي عشرة محمية طبيعية تمثل معظم . للطيور المھاجرة و طيور الماء و الطيور البحرية
ي مأوًى للعديد ھالصحراء ف اإذ يدعم نظام السھوب تنوعا غنيا من الطيور، أم. في شرق أوروآسياالسمات المناخية 

كما أن الجبال مالذ مھم لنمر الثلج المھدد باالنقراض عالميا، و الضأن . من الجرابيع، و اليرابيع، و ابن عرس
 . الجبلي و البدن اآلسيوي

  تقييم االتحاد الدولي لحماية الطبيعية للترشيحات المتسلسلة

  :تيةعندما يقيم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ملفات ترشيح ممتلكات التراث العالمي المتسلسلة، فإنه يسأل األسئلة اآل

 ما ھو المبرر لتبني النھج التسلسلي؟ -
 المكونات المنفصلة للممتلك مرتبطة وظيفيا ؟ھل  -
 ھل ھناك إطار إدارة عام لكل مكونات الممتلك؟ -
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التخطيط لملف أثناء األسئلة  الثالثنظر ترشيح أي موقع من مواقع التراث العالمي المتسلسلة إلى ھذه و يجب أن يُ 
و تناقش لجنة التراث . تحضير وثيقة الترشيحعند تقرير اختيار الموقع من ضمن المواقع المتسلسلة، و، والترشيح

استراتيجيات مستقبلية لترشيح المواقع المتسلسلة، و ستعرض المعلومات من ھذا النقاش ) ٢٠٠٨(العالمي حاليا 
  .لسلةلالستشارة عند تحضير ملفات ترشيح مواقع التراث العالمي المتس

م ضمن نفس المنظومة من المعايير، و متطلبات و ھناك مبدأ مھم يخص ترشيح المواقع المتسلسلة وھو أنھا تقيّ 
التحليل لتسميات األخرى، و يطبق عليھا نفس المتطلبات لالذي يحدث ذلك التقييم تماما كاألصالة و السالمة و اإلدارة 

الجھات المرشدة عندما  تطبقھاو لھذا، فإن كل المتطلبات االعتيادية التي . عند البدء بعملية الترشيح العالمي المقارن
  .المبادئ التوجيھيةمن  ١٤٨مفصلة في الفقرة تقوم بعمل تقييماتھا الصارمة لملفات الترشيح 

و لھذا فإن . دا بالنسبة لقائمة التراث العالميو ھناك مبدأ مھم آخر و ھو أن أي موقع متسلسل ال يمثل إال ملفا واح
إذا ، و نتيجة لما سبق، فمجموعة المواقع المختلفة في الممتلك المتسلسل تدرج كممتلك واحد و تعامل تبعا لذلك

تعرض موقع من مجموعة الممتلك المتسلسل إلى التھديد و بدأت إجراءات إدراجه على مواقع التراث العالمي 
  .درج على قائمة مواقع التراث العالمي المھددةييجر كل الممتلك بمواقعه جميعا ل المھددة، فإنه
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  نظرة عامة لعملية ترشيح التراث العالمي - ٢٫١

 محورإن عملية ترشيح وإدراج المواقع على قائمة التراث العالمي ھي 
اتفاقية التراث العالمي، وھي مسؤولية حاسمة للدول األعضاء في 

 :في نقاط مفتاحية ثالثوتتأطر ھذه المسؤولية . ةاالتفاقي

 .المؤقتةتحضير القائمة 
 .تحضير ملف الترشيح

العالمية  هاإلدارة الفاعلة للممتلك الذي أدرج على القائمة لحماية قيم
 .االستثنائية

في اتفاقية  يلخص الرسم اآلتي عملية إدراج المواقع على القائمة جنبا إلى جنب مع مسؤوليات الدول األعضاءو
  .التراث الطبيعي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

. ملخص للخطوات المختلفة في عملية الترشيح و المسؤوليات الرئيسة للدول األعضاء ولجنة التراث الطبيعي في اليونسكو

لتصبح جاھزا –عملية الترشيح : الجزء الثاني

يھدف ھذا الجزء من الدليل إلى تقديم الممارسات األفضل لعمليات تطوير ملف ترشيح : الھدف
 ممتلكات التراث الطبيعي

 وإدراج ترشيح إن :باختصار
 التراث قائمة على الممتلكات
 اتفاقية تطبيق محور ھو العالمي
  .العالمي التراث

يدرج الممتلك على 
قائمة التراث العالمي 

  .للدولة العضو المؤقتة

 يرشح الممتلك
لإلدراج على قائمة 

  .التراث العالمي

يدار الممتلك المدرج 
يحمى للمحافظة و

على قيمته العالمية 
  االستثنائية

تقرر الدولة العضو
أيا من المواقع 

سيدرج على 
 .قائمتھا المؤقتة

  

لدولة العضو تقرر ا
أيا من المواقع 

المدرجة على قائمتھا 
المؤقتة سيرشح لقائمة

 .التراث العالمي

تقرر لجنة التراث 
العالمي إذا ما سيدرج 

الموقع على قائمة 
التراث العالمي أم ال 

بعد تقيم االتحاد الدولي 
لحماية الطبيعة أو 

المجلس الدولي لآلثار 
 .و المواقع

تكون الدولة العضو 
مسؤولة عن إدارة 

الموقع و حمايته بما 
يتناسب مع متطلبات 

اتفاقية التراث 
 .العالمي
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  :فر اليونسكو التوضيح البسيط اآلتي لعملية الترشيحتوّ 

العالمي ھي وحدھا المخولة بطلب ترشيح الممتلكات في منطقة حكمھا، ليتم تكون الدول التي وقعت اتفاقية التراث 
  .النظر إليھا لإلدراج على قائمة التراث العالمي

 القائمة المؤقتة

إن أول ما يجب على الدولة فعله أن تنشأ ما يعرف بالقائمة المؤقتة لمواقع التراث الطبيعي و الثقافي الواقعة 
قائمة الممتلكات التي تقرر الدولة المعنية ترشيحھا لتدرج على قائمة التراث تحتوي ھذه ال. ضمن حدودھا

إنھا لخطوة مھمة ألن لجنة . العالمي خالل السنوات العشر القادمة، و يمكن لھذه القائمة أن تحدث في أي وقت
ائمة المؤقتة للدولة التراث العالمي ال تنظر في طلبات ترشيح المواقع إال إذا كانت ھذه المواقع مدرجة على الق

 .صاحبة طلب الترشيح

 ملف الترشيح

بعد تحضير القائمة المؤقتة و اختيار الممتلكات من خاللھا، تخطط الدولة المعنية الوقت الذي يناسبھا لتقديم 
يوفر مركز التراث العالمي النصائح و المساعدات الفنية للدولة المعنية في تحضير ھذا الملف، . ملف الترشيح

و بعدھا يرسل . ي يراد له أن يكون شموليا قدر اإلمكان، مع التأكد من وجود الوثائق المطلوبة والخرائطالذ
و بعد أن يكتمل الملف ترسله اللجنة إلى الجھة . الملف إلى لجنة التراث العالمي لمراجعته و التأكد من اكتماله

 .االستشارية المناسبة لغايات التقييم

 الجھات االستشارية

المجلس : يم الممتلك المرشح بحيادية من قبل ھيئتين استشاريتين عينتا من قبل اتفاقية التراث العالمي و ھمايق
) IUCN(و االتحاد الدولي لحماية الطبيعة المعروف بـ ) ICOMOS(الدولي لآلثار و المواقع و يرمز له بـ 

. رتيب و تزودان لجنة التراث العالمي بھذا التقييمواللتان تقومان بتقييم الممتلكات الثقافية و الطبيعية على الت
وھناك ھيئة استشارية ثالثة و ھي المركز الدولي لصون الممتلكات الثقافية وترميمھا و يعرف بـ 

)ICCROM ( وھي مؤسسة حكومة دولية تزود اللجنة بنصيحة الخبراء في المحافظة على المواقع الثقافية، و
  .كذلك بالنسبة للتدريب

 التراث العالمي لجنة

و بعد أن يرشح الممتلك و يقيم يعود القرار للجنة التراث العالمي ذات الصبغة الحكومية الدولية للجزم في 
و تجتمع اللجنة مرة في كل عام لتقرر أيا من المواقع سيضاف على قائمة التراث . قبول الموقع أو رفضه

 .ت إضافية عن الممتلك من قبل الدولة الطالبةكما أن لھا أن ترجئ قرارھا لتطلب معلوما. العالمي

 معايير االختيار

حتى يدرج الموقع على اتفاقية التراث العالمي ال بد أن يكون له قيمة عالمية استثنائية و يلبي واحدا على األقل 
. لعالميمن عشرة معايير، و قد شرحت ھذه المعايير بالتفصيل في المبادئ التوجيھية لتطبيق اتفاقية التراث ا

و تراجع اللجنة معايير االختيار . وھذه اإلرشادات إضافة إلى نص االتفاقية ھي أداة العمل الرئيسة لالتفاقية
  .بشكل منتظم حتى تعكس تطور مبدأ التراث العالمي بحد ذاته

  المؤقتةالقوائم  - ٢٫٢

أمر ضروري ومھم جدا في المراحل األولى  المؤقتةإن تحضير القائمة 
وتطلب لجنة التراث العالمي . من إدراج الممتلك لقائمة التراث العالمي

وتكون . امسبق المؤقتةفي القائمة  اكون الممتلك المرشح مندرجيأن 
فرصة الممتلك للقبول أكبر عندما يخضع للنقاش والتحليل المبدئي عند 

موضوع  المبادئ التوجيھيةو قد غطت . المؤقتةإدراجه على القائمة 
 .CIIالجزء في  المؤقتةشكل القوائم  اإلجراءات و

إن تحضير القائمة :باختصار
المؤقتة ھو المتطلب األول للدول 

ترشيح ممتلكاتھا األعضاء الراغبة ب
يجب على . لحالة التراث العالمي

الدول األعضاء توخي العناية الكافية 
أثناء تحضير ھذه القائمة، حتى 
يقنعوا أنفسھم أنھم جادون في 

  .رغبتھم لترشيح ھذه الممتلكات
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  ؟ المؤقتةما ھي القائمة 

أو /لدول األعضاء لكل مواقع التراث سواء الثقافية وھي قائمة جرد للممتلكات الموجودة ضمن حدود دولة من ا
اسم  المؤقتةوتحتوي القائمة . الطبيعية ذات القيم العالمية االستثنائية والمناسبة لإلدراج على قائمة التراث العالمي

  .الممتلك، و موقعه الجيوغرافي، ووصف مختصر للموقع، وتبرير للقيم العالمية االستثنائية التي يمتلكھا

  ؟المؤقتةما ھي اإلجراءات اإلدارية و الترتيبات للقائمة 

ل سنة من إلى مركز التراث العالمي مبكرا ويفضل قب) المعنيةموقعة من قبل الدولة (مصدقة  المؤقتةترسل القائمة 
مركز / في وقتھا إلى اليونسكو المعنيةترسل النسخة األصلية من القائمة موقعة من الدولة و. التقدم بطلب الترشيح

 tentativelists@unesco.org-wh: التراث العالمي و عنوان بريده اإللكتروني ھو
 

 تراجع النسخة و يعاد إرسالھا مرة على األقل كل عشر سنوات. 
  ترسل باللغة و. بادئ التوجيھيةالمترسل القائمة بالنسق المحرر المعياري المذكور في الملحق الثاني من

 .أخرى مطبوعةو ن ترسل القائمة كنسخة إلكترونية اإلنجليزية أو الفرنسية، و يفضل أ
 لمي، ترسل القوائم المسجلة لدى السكرتارية إلى الھيئات االستشارية للمعلومات، وتعلم بھا لجنة التراث العا

 :رنت على العنوانتكون متوفرة عبر اإلنتويتم تحديثھا حسب الحاجة، و
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/    

التي ترسلھا الدول األعضاء ال تقيم من قبل مركز التراث العالمي، أو الھيئات  المؤقتةويالحظ ھنا أن القوائم 
  .االستشارية، أو لجنة التراث العالمي

  مھمة ؟ المؤقتةاذا تعتبر القوائم لم

االتفاق بما يخص الممتلكات وأھليتھا لحالة مواقع التراث العالمي التعاون وتسمح باالستشارات المبكرة، و -
اإلقليمية، وأصحاب الممتلك أو عبر أصحاب العالقة المرتبطون بالموقع، بما فيھم الحكومات الوطنية و

 .القطاع الخاص و المنظمات غير الحكوميةالمجتمعات المحلية، و مدرائه، و

  .لعمل دراسات تحدد الممتلكات الثقافية الطبيعية ذات األھمية العالمية الكامنةتساعد الدول األعضاء  -
تفسح المجال لمداخلة الخبراء في عضاء لتعريف احتياجات اإلدارة ومقاييس الحماية، وتساعد الدول األ -

  .جةموضوع التراث الطبيعي عند الحا

الھيئات االستشارية ضاء، ولجنة التراث العالمي، ومركز التراث العالمي، وأداة تخطيط مفيدة للدول األع -
 .لتحديد الترشيحات المستقبلية الكامنة

  المؤقتةتوصيات االتحاد الدولي لحماية الطبيعية لتحضير القوائم 

 التخطيط و اختيار الموقع األولي .أ 

لالستشارة الشعبية و إنتاج ر قائمة مبدئية من منظور ممتلكات التراث العالمي كقاعدة إن ھدف ھذه المرحلة ھو تطوي
  :يجب أن تنفذ ھذه المرحلة من قبل فريق صغير يضم مجموعة من الخبراء، و تحتوي المرحلة على. القائمة النھائية

  جوات، وتحديد المواضيع ، للتعرف على الفالمعنيةمراجعة قوائم أخرى ذات عالقة، خاصة في منطقة الدولة
التي من خاللھا تستعرض الفرص لممتلكات وطنية جديدة، أو ترشيحات متسلسلة أو عابرة للحدود، مثل 

تتوفر القوائم و. لممالك البحرية، و طرق الھجرةمناطق انتشار الحيوانات و النباتات، او الحيود المرجانية، 
 ./http://whc.unesco.org/en/tentativelists: للدول األعضاء على الموقع المؤقتة

  مراعاة السياسات واالستراتيجيات للجنة التراث العالمي التي توضح التوجھات، واألوليات أو ھيكلية ملئ
ية لقائمة مواقع تراث عالمي الفجوات وتطوير شبكة من ممتلكات التراث العالمي، مثل اإلستراتيجية العالم

 .ممثلة، و متوازنة و موثقة
  فحص الدراسات المحورية العالمية، ومقارنة الدراسات المنفذة من قبل الھيئات االستشارية، والتقارير

قائمة بتلك الدراسات وفيھا تقارير  مبادئ التوجيھيةوفي الملحق الثالث لل .التخطيطية ألصحاب العالقة الخبراء
و  بالتاريخ الجيولوجي، والتنوع الحيوي، والغابات و الجبال، والمناطق الرطبة والمناطق البحرية،خاصة 

 .الجسور وسكك الحديدمناطق المستحثات اإلنسانية، والقنوات و
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 .مراجعة تقارير الخبراء سواء المؤسسية أو الفرديةتراثية من التقارير ذات الصلة، وتحليل وبناء المعلومات ال

  
 ستشارةاال .ب 

األراضي أو  ين، ومالكيالمشتقة من العملية المذكورة آنفا على المؤسسات والخبراء والمستشار المؤقتةتوزع القائمة 
وقد ينفذ ھذا في سياق وثيقة نقاشية مثل . العامة جميعا إلبداء الرأي في اختيار أو اقتراح ممتلكات إضافيةمدرائھا و

  .حية الستة، وتترافق مع استبيان أو نموذج مشابه تدخل فيه المعلوماتقائمة نيوزيلندا للممتلكات التوضي

 وضعه على القائمةاالختيار النھائي للممتلك و .ج 

تتعرض الممتلكات المعرفة في مرحلة التخطيط واالستشارة إلى تحليل نظامي أولي يحدد إذا ما كانت ھذه الممتلكات 
  :يأتي تلبي متطلبات القيم العالمية االستثنائية، كما

، الجزء المبادئ التوجيھية(؟ اقية للقيم العالمية االستثنائيةھل للممتلك قابلية ألن يلبي واحدا أو أكثر من معايير االتف
IDD ،٧٧.( 

، IIE، الجزء المبادئ التوجيھية(األصالة ؟ ) في حالة الممتلكات الثقافية(أو / ھل يلبي الممتلك شروط السالمة و
٩٥-٧٨.( 

المبادئ (ثقافية، طويلة األمد ؟ وإدارة تضمن أنه محمي ؟ أو/مؤسسية، وظامية، وانونية، ونحماية قھل للممتلك 
 ).١١٩- ٩٦، IIF، الجزء  التوجيھية

قائمة نھائية من الممتلكات  إصدارويكون الھدف ھو . المستشارين بعمل ھذا التحليلوقد يقوم فريق من الخبراء و
الكندية إلحدى عشر موقعا اشتقت من  المؤقتةالقائمة (ون القائمة قصيرة في العادة تكو. مناسبة لتجمع كقائمة مبدئية

ويجب أن توزع القائمة على كل . وبشكل مثالي تحتوي على أنواع مختلفة من الممتلكات) موقعا ١٢٥قائمة أولية لـ 
و بالرغم ). عابرة للحدود(تقالية األعضاء الذين تمت استشارتھم، و للدول األعضاء األخرى التي تقع فيھا ممتلكات ان

ھي ليست مجرد عملية جرد ألھمية الممتلكات الوطنية أو اإلقليمية،  المؤقتةمن أنھا قائمة وطنية ، إال أن القائمة 
لتأكد من أن الممتلكات المدرجة ھي وحدھا تلك للكنھا أساسية في التحليل الحرج للتراث الوطني على مستوى عالمي 

 .ي تستطيع أن تلبي معايير القيم العالمية االستثنائيةالممتلكات الت

  إجراءات الجدول الزمني - ٢٫٣

تفصيالت الجدول الزمني  ١٦٨في الفقرة  المبادئ التوجيھيةلقد وضحت 
لتقديم و تقييم الترشيحات، و الذي يطبق على الدول األعضاء و الھيئات 

 ٢٠٠٨لشھر شباط  المبادئ التوجيھيةو حسب . االستشارية على حد سواء
 .يوضح الجدول اآلتي التواريخ المفتاحية المطلقة غير القابلة للنقاش

  
  .الموعد النھائي الستالم مسودات الترشيحات من الدول األعضاء من قبل السكرتارية )قبل السنة األولى(أيلول  ٣٠
قبل السنة (تشرين ثاني  ١٥

  )األولى
. عضاء بما يخص اكتمال المسودة أو عدمهتستجيب السكرتارية لترشيحات الدول األ

  .لتحديد المعلومات الناقصة والمطلوبة إلنشاء ملف ترشيح كامل
الموعد النھائي الذي تسلم فيه جميع طلبات الترشيح و الوثائق المصاحبة للسكرتارية،   )السنة األولى(شباط  ١

ب أن يستلم ملف الترشيح يج. حتى تقوم بإرساله إلى الھيئات االستشارية لغايات التقييم
وإذا كان يوم التسليم يوم إجازة نھاية األسبوع . بتوقيت جرنتش ١٧:٠٠في الساعة 

بتوقيت جرنتش في يوم الجمعة الذي يسبق نھاية  ١٧:٠٠ترسل في نفس الوقت 
  .األسبوع

تسجل . الستشارية ذات العالقةالتسجيل و تقييم اكتمال الملف و إرساله إلى الھيئة ا  )السنة األولى(آذار  ١ –شباط  ١
باستالم الملف وتستعرض  المعنيةالسكرتارية كل طلب ترشيح، و تشعر الدولة 

ولن ترسل طلبات . إذا كان ملفھا كامال أم ال المعنيةو تشعر اللجنة الدولة . محتوياته
). ١٣٢أنظر الفقرة (الترشيح غير الكاملة إلى الھيئات االستشارية المختصة للتقييم 

لتكملة المعنية و نصحھا وفي حالة الطلبات غير المكتملة فإنه يتم إرشاد الدولة 
شباط من العام  ١المعلومات المفقودة، التي سيعاد بھا تقديم الملف في موعد ال يتجاوز 

أما ملفات الترشيح الكاملة فإنھا . المقبل، حتى يتم اختبار طلب الترشيح في دورة مقبلة
  .الستشارية ذات العالقةتحول إلى الھيئات ا

 توقيتا ھناك إن :باختصار
 ممتلكات لترشيح صارما زمنيا
 تفرض قد و العالمي، التراث
 تحديدا لعالميا التراث لجنة
 الممتلكات عدد على

  .سنة لكل المرشحة
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الموعد النھائي الذي تخبر فيه السكرتاريا الدول األعضاء باستالم ملفات الترشيح   )السنة األولى(آذار  ١
  .شباط ١بغض النظر إذا ما اعتبرت كاملة و بغض النظر إن كانت وصلت في 

السنة ( آيار) السنة األولى(آذار 
  )الثانية

  .ت االستشاريةتقيم الملفات من قبل الھيئا

قد تطلب الھيئة االستشارية المختصة عند الضرورة من الدولة المتقدمة بالطلب   )السنة الثانية(كانون ثاني  ٣١
من كانون ثاني  ٣١في فترة التقييم و بموعد ال يزيد عن تزويدھا بمعلومات إضافية 

  .للسنة الثانية
لمتقدمة بطلب الترشيح لكي ترسل المعلومات اإلضافية المطلوبة الموعد النھائي للدولة ا  )السنة الثانية(شباط  ٢٨

ويحب أن ترسل . من الھيئة االستشارية المختصة، و ترسل المعلومات عبر السكرتاريا
المعلومات اإلضافية بعدد من النسخ المطبوعة واإللكترونية المحررة حسب ما وضح 

 .المبادئ التوجيھيةمن١٢٣في الفقرة
قبل اجتماع لجنة ستة أسابيع 

السنة (التراث العالمي السنوي 
  )الثانية

تقدم الھيئات االستشارية المختصة تقييمھا و توصياتھا لسكرتارية التي تقوم بتحوليھا 
  .إلى لجنة التراث العالمي و الدول األعضاء على حد سواء

على األقل قبل يومي عمل من 
افتتاح جلسة اجتماع لجنة التراث 

  )السنة الثانية(نوي العالمي الس

تستطيع الدولة المعنية أن ترسل على . تصحيح األخطاء الفعلية من قبل الدول األعضاء
األقل قبل يومين من موعد افتتاح جلسة االجتماع رسالة إلى رئيس الجلسة مع نسخ إلى 
 الھيئات االستشارية تفصل فيھا األخطاء الفعلية التي حددتھا الھيئات االستشارية خالل

  .تقييم ملف الترشيح
االجتماع السنوي للجنة التراث 

السنة ) تموز/ حزيران (العالمي 
  الثانية

  .تدرس اللجنة طلبات الترشيح و تتفحصھا ثم تعطي قرارھا

مباشرة بعد االجتماع السنوي 
  للجنة التراث العالمي

برت ملفات تقوم السكرتاريا بإعالم الدول األعضاء الذين اخت: إعالم الدول األعضاء
و يتبع قرار اللجنة بالموافقة على . ترشيحاتھم المقترحة بقرار اللجنة بخصوص ملفھم

و  المعنيةإدراج الممتلك على قائمة التراث العالمي أن تكتب السكرتاريا إلى الدولة 
( جملة القيم العالمية االستثنائية ودھا بخريطة للمنطقة المدرجة ، ومدير الموقع أن تز

  ).ن مرجعا للمعيار الذي وافقتهحتى تكو
بعد شھر من إغالق اجتماع لجنة 

  التراث العالمي السنوي
  .ترسل السكرتاريا تقريرا منشورا يتضمن كل قرارات لجنة التراث العالمي

  
  متطلبات و محددات إضافية وضعتھا اللجنة لعدد الترشيحات

لھا في الوقت المحدد، قد تحدد اللجنة عدد الممتلكات التي باإلضافة إلى المتطلبات المتعلقة بإكمال الوثائق وإرسا
عام  ٤٥و لقد اختبرت آلية تحديد المواقع التي ستنظر إليھا اللجنة و تقييدھا بالعدد . ستنظر إليھا خالل سنة واحدة

. حة للترشيح، جنبا إلى جنب بتحديد الدول األعضاء بعدد المواقع المرشحة، وترتيب األولويات للمواقع المقتر٢٠٠٦
لجنة التراث العالمي في القوى المحركة للتشريحات، و في التبعات المترتبة على ترشيح / يجب أن تستشار اليونسكو 

  . المواقع و ھل الموقع المرشح أھال ألن ينظر إليه

  تنظيم الفريق لتطوير ملف ترشيح فاعل - ٢٫٤

لھذا لمي بطريقة احترافية، وراث العاإنه لمن المھم أن يعد ملف ترشيح المواقع للت
فإن األمر يتطلب عددا من المشاركات الفردية والمؤسسية التي توفر المھارات 

  :المطلوبة، مثل

  فھم اتفاقية التراث العالمي و إرشاداتھا العملية، و القدرة على تقديم ملف
 .الترشيح ضمن إطارھا

 ئمة التراث بقيم الموقع المراد ترشيحه، والقدرة القدرة على البحث و مقارنة قيم المواقع المدرجة على قا
 .على فھم و تفسير تقارير اللجنة الماضية و قراراتھا و قرارات ھيئاتھا االستشارية

 القدرة على فھم وجمع المعلومات الخاصة بقيم الممتلك المقترح بما فيھا المعلومات العلمية. 
 صحاب العالقة المحلينالقدرة على إدارة مدخالت العلماء، و الخبراء و أ. 
 القدرة على البحث و فھم و تقييم قيم الممتلكات األخرى، و مقارنتھا على المستوى العالمي. 
 القدرة على التفريق بين الحقائق المميزة و غير المميزة في تعيين القيمة األكثر تمييزا للممتلك. 

 قويا فريقا إن :باختصار
 مطلوب الخبرات متنوع
 عملية يدير و لينظم
  .فاعلة ترشيح
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  بمعلومات واضحةالقدرة على توثيق النتائج بطريقة صحيحة و مختصرة و مدعومة. 
 القدرة على تقديم القيم الموثقة للموقع بطريقة تضمن أن تكون صحيحة و مدعمة. 
  بسبب اللغة الرسمية لالتفاقية، فإنه قد يتطلب تحضير ملف الترشيح وجود محرر تقني كفؤ يعاقد ليترجم

 . مسودة ملف الترشيح بطريقة صحيحة نوعية
 ية و التنفيذية جزءا من الفريق الرئيس، و ذلك لربط ملف الترشيح يجب أن تكون مھارات اإلدارة التخطيط

 .بإدارة الممتلك، و عكس خطة اإلدارة التي ستشكل جزءا من ملف الترشيح

  :و من المستحسن أيضا

  تعيين قائد لفريق العمل يكون مسؤوال عن إدارة عملية تحضير ملف الترشيح بالكامل، و تقديم الوثيقة
ب من أشخاص كھؤالء أن يكونوا قادرين على ترجمة و جمع المعالم المختلفة للممتلك في و مطلو. النھائية

ا قادرين على وقالب الوثيقة المتكاملة، و أن يكونوا مھرة في إدارة التراث، و متطلبات االتفاقية، و أن يكون
اء فنيين في قيم الممتلك و ال يطلب منھم أن يكونوا خبر. ترجمة و مناقشة المالحظات الفنية في ھذا السياق

 .الطبيعي بقدر ما يكونوا عارفين بكيفية تقديم ھذه القيم بطريقة توافق متطلبات االتفاقية
  ضمن عملية االستثنائية أن تنشأ مجموعة من الخبراء و األخصائيين الفنيين لدعم تطوير جملة القيم العالمية

ذه المجموعة مركزة على متطلبات اتفاقية التراث و من الضروري أن تبقى إدارة ھ. تحضير ملف الترشيح
 .تلكمو أن ال تتفرع في سياق أكبر لوصف كل ما ھو قيم للم. العالمي

 أن تستخدم عملية تطوير ملف الترشيح كبرنامج لبناء القدرة الوطنية في ھذا المجال. 

  إشراك السكان المحليين و أصحاب العالقة - ٢٫٥

إن مشاركة المحليين في عملية الترشيح . امل محدد حرج إلنجاح أي عملية ترشيحإن إشراك أصحاب العالقة ھو ع
أمر ضروري ألنه يھيئھم لتحمل مسؤولية مشتركة مع الدولة لحماية الممتلك 

  .والمحافظة عليه

الدولة العضو على أن تحضر ملف  المبادئ التوجيھيةمن  ١٢٣تشجع الفقرة 
  :حاب العالقة و فيھمترشيحھا بمشاركة واسعة مع طيف من أص

 الحكومة الوطنية. 
 الھيئات الحكومية. 
 المنظمات غير الحكومية. 
 السلطات و الحكومات المحلية. 
 مدراء الممتلك. 
 موظفو الموقع. 
 أصحاب األرض. 
 السكان األصليون. 
 المقيمون المحليون. 
 أصحاب االھتمام المالي. 
 ابة، و المتنزھين، و األكاديميين و الباحثينمجموعات المستخدمين مثل صيادي السمك، و مستخدمي الغ. 

  تحتاج الترشيحات أن تكون مرتبطة بإدارة الموقع ارتباطا وثيقا - ٢٫٦

يجب أن ال يعبر ببساطة عن . إن ترشيحات التراث العالمي ليس وثيقة تقنية فحسب، لكنا تساھم في إدارة الممتلك
إن . أن ينظر إليھا كمرحلة جديدة من حياة الممتلك بلى القائمة، حالة التراث العالمي بأنھا مجرد إدراج الموقع عل

  :السبب من وراء النظر إلى ترشيح الممتلك كمساھمة في إدارته يتضمن

 ة التحضير لترشيح الممتلك تتضمن توثيق جملة الممتلك التي تتضمن وصفا لحالته، و سلسلة من ين عملأ
 .و مراقبتهااللتزامات لحمايته المستقبلية، و إدارته 

  إن حالة التراث العالمي تمتلك الفرصة لتغير و إفادة الممتلك، و إن تبعات إطالق التسمية على الممتلك
، و على سبيل المثال كزيادة أعداد الزوار أو ضغوط السياحة المتزايدة بعد تجعل التفكير فيه من خاللھا

 .إدراج الممتلك على قائمة التراث العالمي

 تشرك أن يجب :باختصار
 الترشيح ملف تحضير عملية
 في العالقة أصحاب كل

 المجتمعات خصوصاو الممتلك
  .المحلية
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 و قد . شيح بما فيھا ترتيبات اإلدارة المقترحة سوف تتعرض للتحليل الدقيق أثناء التقييمإن عملية التر
تتضمن اقتراح تغييرات على الممتلك و طريقة إدارته، األمر الذي يلزم التفاوض فيه و فھمه من قبل الدولة 

 .وأصحاب العالقة المختلفين المعنية
  اك توقعات عالية إلدارة الموقع و إشراك أصحاب العالقة بشكل جلي أن ھن المبادئ التوجيھيةلقد وضحت

 .والمجتمعات المحلية
  ،إن قابلية الموقع لحالة التراث العالمي قد تكون أداة فاعلة إلشراك أصحاب العالقة في إدارته و حمايته

 و بشكل. خصوصا إذا قدمت لھم المنافع المترتبة للحصول على ھذه الحالة كسبب لمباشرة الترشيح
متساوي، قد يعتبر بعض أصحاب العالقة حالة التراث العالمي كمھدد، و يجب أن تؤخذ وجھات نظرھم 

 .باالعتبار أثناء تحضير ملف الترشيح قبل إرساله رسميا إلى اليونسكو
  يجب أن يوفر الترشيح معلومات مفتاحية أساسية تستطيع الدولة المسؤولة عن حماية الممتلك قياسھا في

 .المستقبل

  و لهذا فإنه من المهم أن يعمل النظر في تبعات حماية الممتلك و وجهات نظر أصحاب العالقة من خالل
  :نافذة التراث العالمي، و هناك بعض النقاط المفتاحية لهذه العملية

  ١٨يتطلب تطبيق ترشيح التراث العالمي تخطيطا حذرا و مصادر بشرية و مادية كافية، على األقل قبل 
 .و يفضل أن يستغرق تحضير الترشيح سنتان أو أكثر. عملية الترشيحشھرا من 

 و إن أفضل . يجب أن يوجه ترشيح التراث العالمي للممتلك إلى تأمين حمايته المستقبلية و إدارته الفاعلة
ترشيح للممتلك ھو ذلك الذي يتزامن مع تحضير خطة إدارته، و يأخذ بالحسبان تلك الضغوطات و الفرص 

 .و المختلفة التي قد تظھر نتيجة لحالة التراث العالمي الحديثة
  انظر (إشراك كل أصحاب العالقة األساسين في الممتلك يجب أن تتضمن عملية ترشيح التراث العالمي

بحث عن تطوير تبعات قوية يو أن تجمع وجھات النظر المختلفة و االعتبارات و الفرص و ). ٢٫٥الفقرة 
 .د االلتزام تجاه حمايتهلمستقبل الممتلك، و تزي

  إنه لمن المھم أن تكون المؤسسة المسؤولة عن إدارة الممتلك محورا مشاركا في تحضير ملف الترشيح
 .وداعمة أساسية لھذه العملية

 ھناك حوار مفتوح يتناول مستقبل  و أن يكون ،يجب أن تحتوى توقعات أصحاب العالقة و احتياجاتھم
و لقد أظھر التجارب السابقة . حين لم يدرج الموقع على قائمة التراث العالمي الموقع، و الخطط البديلة في

 من مقترحات الترشيح الماضية لإلدراج على قائمة% ٥٠أكثر من بأن لجنة التراث العالمي لم توص 
  .التراث
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  البنية الرسمية لترشيحات التراث العالمي - ٣٫١

سمية لترشيحات التراث العالمي، بنية رلقد اعتمدت لجنة التراث العالمي 
ولقد صممت . يجب أن تتبع البنية األحدث دائما حين التقدم بطلبات الترشيحو

ھذه البنية لتزود لجنة التراث العالمي بمعلومات ثابتة عن الممتلك المرشح 
  .بشكل قياسي معين

ي و ف III.Bوتوجد البنية الرسمية لترشيحات التراث العالمي في الفصل 
المبادئ وحسب . ، وفيھا تعليقات على كل ما يجب إدراجه تحت كل بندالمبادئ التوجيھيةالملحق الخامس من 

  :فإن البنية الرسمية لترشيحات التراث العالمي تتكون من الفصول اآلتية ٢٠٠٨لعام  التوجيھية

 تعريف الممتلك

 )و الدولة المعنية إذا كانت مختلفة( الدولة    -أ.١
  دولة، و اإلقليم، و المنطقةال   -ب.١
  اسم الممتلك   -ج.١
  الموقع الجغرافي ألقرب ثانية   -د.١
  الخرائط و الخطط التي توضح حدود الممتلك المرشح و منطقة األمان الخاصة به  -ھـ.١
  مساحة الممتلك المرشح بالھكتار، و مساحة منطقة األمان المقترحة بالھكتار   -و.١

 الوصف

  وصف الممتلك   -أ.٢
  التاريخ و التطور   -ب.٢

 مبررات الترشيح

  )و تبرير لماذا تم اختيار ھذا المعيار للتنسيب( المعيار الذي اندرج تحته الممتلك   -أ.٣
  جملة مقترحة للقيمة العالمية االستثنائية   -ب.٣
  )يتضمن حالة الحماية لممتلكات مشابھة(تحليل مقارن   -ج.٣
  أو السالمة/ األصالة و    -د.٣

 الحماية و العناصر التي تؤثر على الممتلكحالة 

  .حالة الحماية الحالية للممتلك  -أ.٤
  العناصر التي تؤثر على الممتلك  -ب.٤

i.  التعديات، التعديل، الزراعة، التعدين(الضغوطات الناتجة عن التطوير(  
ii.  التلوث، التغير المناخي، التصحر(الضغوطات على البيئة(  
iii. الزالزل، الحرائق، الفيضانات(د للمخاطر الكوارث الطبيعية و االستعدا(  
iv.  السياحة/ ضغط الزوار  
v. عدد السكان في الممتلك و المنطقة اآلمنة  
 حماية و إدارة الممتلك

  الملكية   -أ.٥
  إعالنات حماية الممتلك  ب.٥
  وسائل تطبيق مقاييس الحماية  -ج.٥

تقديم القضية لقائمة التراث العالمي –جمع وثيقة الترشيح : الجزء الثالث

يھدف ھذا الجزء من الدليل لتقديم اإلرشادات الفنية لمحتوى ملف الترشيح، و يتضمن : الھدف
 .أفكار لتقديم الممتلك نصائح وقوائم للتأكد من اكتمال الترشيح، و

ھناك بنية رسمية  :باختصار
جدول زمني محدد ة ودقيق

لتقديم طلبات ترشيح المواقع 
  .للتراث العالمي
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الخطة اإلقليمية أو المحلية، خطة : مثال(ھا خطط اإلدارة الخاصة ببلديات الممتلك و المنطقة التي يوجد في  -د.٥
  )الحماية، خطة تطوير السياحة

  خطة إدارة الممتلك أو أي نظام إدارة آخر  -ھـ.٥
  المصدر و المستوى المالي  -و.٥
  مصدر الخبرة و التدريب في الحماية و تقنيات اإلدارة  -ز.٥
  مرافق و إحصائيات الزوار  -ح.٥
  علقة بتقديم الممتلك و ترويجهالسياسات و البرامج المت  -ط.٥
  )محترفين، فنيين، صيانة(مستويات الموظفين   -ي.٥

 لمراقبةا

  المؤشرات المفتاحية لقياس حالة الحماية   -أ.٦
  الترتيبات اإلدارية لمراقبة المقترح  -ب.٦
  نتائج التقارير السابقة  -ج.٦

 التوثيق

  ة البصرية األخرى الخاصة بالممتلك جدول موثق بكافة الصور و الشرائح و المواد السمعي  -أ.٧
النصوص المرتبطة بإعالنات الحماية، و نسخ من خطة إدارة الممتلك أو أي نظام إدارة آخر موثق،   -ب.٧

  وخالصة الخطط األخرى ذات العالقة بالممتلك
  نموذج و تاريخ آلخر جرد لموجودات الممتلك  -ج.٧
  ، و األرشيف، و التسجيالتعنوان الموقع الذي يخزن فيه قائمة الجرد  -د.٧
  وصف للمراجع المستخدمة  -ھـ.٧

 معلومات االتصال للجھة المسؤولة

  محضرو الملف  -أ.٨
  المؤسسة أو الھيئة المحلية الرسمية  -ب.٨
  مؤسسات محلية أخرى  -ج.٨
 عنوان صفحة اإلنترنت الرسمي  -د.٨

 توقيع الدولة صاحبة الترشيح

فإنه ينصح دائما باالتصال بمركز التراث العالمي أو الرجوع إلى صفحة  للحصول على النسخة النھائية المعدلة
  .http://whc.unesco.org: اليونسكو على اإلنترنت على الموقع

موعد قبل انتھاء مكتملة و من المھم مالحظة أن لجنة التراث العالمي سوف تنظر فقط إلى الترشيحات التي تعتبر 
أما الترشيحات غير المكتملة فسوف تعاد إلى أصحابھا بغض النظر عن الدولة المعنية مقدمة الترشيح، و لن . التقديم

من  ١٢٣و تفصل الفقرة . يدخل ملف الترشيح اإلجراءات اإلدارية لحين يعاد تقديمه في السنة المقبلة بشكل مكتمل
  .مكتمال ما يجعل ملف الترشيح ملفا المبادئ التوجيھية

  الملخص التنفيذي - ٣٫٢

و يجب أن يكون . يجب أن يوفر الملخص التنفيذي نظرة عامة واضحة و موجزة عن الذي تم ترشيحه و لماذا
و يكون موجزا مختصرا ال يتعدى الصفحة . الملخص التنفيذي آخر الفصول كتابة، و يشتق من نص ملف الترشيح

المبادئ أما عن تصميمه فإنه مفصل في الملحق الخامس من . لإلى ثالث صفحات، و ال يحتوي نص وصف طوي
  .كما ھو مبين أدناه التوجيھية
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    الدولة المعنية

    الدولة، المقاطعة، المنطقة

    اسم الممتلك

   الموقع الجغرافي ألقرب ثانية

 A4يلحق به خريطة على ورقة بحجم الرسالة أو   وصف نصي لحدود الممتلك المرشح

  التبرير

  ملة القيمة العالمية االستثنائيةج

يجب أن يوضح النص ما الذي يعتبر قيمة عالمية (
  )استثنائية في الممتلك المتقدم للترشيح

  

) عدد المعايير(المعيار الذي يؤھل الممتلك للترشيح 
  ).المبادئ التوجيھيةمن  ٧٧انظر إلى الفقرة (

  

الھيئة الرسمية / اسم و عنوان االتصال للمؤسسة
  محلية ال

  :المؤسسة

  :العنوان

  :التلفون

  :الفاكس

  :البريد اإللكتروني

  :الموقع اإللكتروني

ً : توجيه ب .٣فعلى سبيل المثال تبقى جملة القيمة العالمية االستثنائية كما ھي في الفصل . جديدا للملخص التنفيذي ال تكتب نصا
ة في الترشيح، فإنه ال يحتاج حتى لالختصار في الملخص إذا كان ھذا الجزء مكتوبا بطريقة صحيحو. من وثيقة الترشيح

  .التنفيذي

  إرشادات لكل جزء من الملخص التنفيذي

  .تكتب األجزاء الثالثة األولى من الملخص التنفيذي بطريقة مباشرة، و سھلة نسبيا، و ال يتطلب كتابتھا جمال كاملة
، لكن أعطي وصفا عاما يدل على تحديد الموقع، ليس من الضروري أن تعطي وصفا كامال للحدود: الوصف النصي
  :فعلى سبيل المثال

كيلومترات تحيط  ٥ – ١و ھناك منطقة أمان بعرض . الطبيعي) اسم المتنزه( إن حدود الممتلك ھي حدود متنزه 
، و يحد من الجھة الجنوبية و الجنوب شرقية) اسم النھر(بالموقع المقترح و تتبع معالمه الطبيعية، بما فيھا نھر 

 .المحمية من الشمال، و الشريط الساحلي إلى حد الجزر المنخفض من الغرب و الجنوب) اسم الغابة(الممتلك غابة 
اسم (، ومنطقة ))أ(اسم البلد (القومي في ) اسم المكان(إن حدود الممتلك االنتقالي المقترح للترشيح ھي حدود متنزه 

 )).ب(اسم البلد (الصارمة في ) اسم المكان(محمية ، و ))أ(اسم البلد (المحمية في ) المكان
ميال بحريا من  ١٢و منطقته المحيطة التي تمتد لمسافة ) اسم المكان(يتضمن الممتلك المرشح أربع جزر من أرخبيل 

 .عالمة الجزر األخفض لكل جزيرة

  ، عند التقديم للجنة التراث العالمي، ھذه ھي الخريطة التي ستستعملھا الھيئات االستشارية في تقرير التقييم: ٣الخريطة
و لھذا يجب أن . و بعدھا، إذا قبل الممتلك للترشيح ستكون ھذه الخريطة ھي الخريطة األساسية للتعريف بالموقع

و ھناك بعض النقاط األساسية لتؤخذ باالعتبار حين تحضير ھذه . تكون ھذا الخريطة صحيحة و سھلة القراءة
  :الخريطة

  :الخريطةيجب أن تكون 

  بحجم ورقةA4  الرسالة (أوletter (ليكون استخدامھا سھال كما وضح أعاله. 

                                                            
  .ائط الطبوغرافية و التفصيلية مواقع في فصول أخرى من وثيقة الترشيحللخر  ٣
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 ملخصا للخريطة الطبوغرافية. 
  تعرض بوضوح كل الممتلك المقترح، و منطقة األمان الخاصة به مستخدمة لونان متباينان واضحان لكل

 .من الممتلك و منطقة األمان الخاصة به
 يدل على الممتلك المقترح، و ) حسب لغة تقديم طلب الترشيح(ة أو الفرنسية لھا دليل واضح باإلنجليزي

 . أجزاءه في حالة الممتلك المتسلسل
 لھا مقياس رسم واضح للتعريف بالحجم و المسافة. 
  أن يوضع إطار جانبي على زاوية الخريطة يوضح موقع الممتلك ) لكن ليس ضروريا(قد يكون مفيدا

 .ل في حالة الممتلكات االنتقاليةبالنسبة للدولة أو للدو
  في حالة الممتلكات االنتقالية التي قد ال تناسب حجم ورقة الـA4  فعندھا يجب إضافة عدد من أوراق

خريطة أو ) ٢(خريطة واحدة توضح كل الممتلك، و موقعه، و المسافة بين أجزاءه، ) ١: (تحتوي A4الـ
 .أكثر توضح كل جزء و منطقة األمان الخاصة به

 يجب أن توضع الخريطة في الملخص التنفيذي، ال أن يشار إليھا في نص الوثيقة أو كملحق بھا. 

ب من  ٣و يجب أن تكون ھذه الجملة ھي ذاتھا الموجودة في الفقرة  :جملة القيمة العالمية االستثنائية/ التبرير 
  .وثيقة الترشيح

،  vii, viii, ix, x: المعايير الطبيعية ھي المعايير: متلك مثلاذكر ببساطة المعايير التي يندرج تحتھا الم :المعايير
  .كلمة للمعيار الواحد ١٠٠واكتب جملة واحدة لكل معيار على أن ال تزيد الجملة عن 

اذكر عنوان االتصال الكامل للمؤسسة أو الھيئة المسؤولة عن إدارة الممتلك ، و من  :المؤسسة أو الھيئة الرسمية
و بالنسبة للممتلكات المتسلسلة الوطنية تعين مؤسسة واحدة . للمخاطبات الرسمية بالنسبة للممتلك ھو نقطة االتصال

  .كنقطة اتصال، أما الممتلكات االنتقالية فتعين كل الھيئات المسؤولة عن الممتلك

  )الفصل األول(تعريف الممتلك  - ٣٫٣

  . موقع الممتلك و مساحته، إنه فصل قصير و موجزإن ھذا الجزء من وثيقة الترشيح يتضمن المعلومات الحقيقية ل
و يجب ھنا أن تراعى الخرائط المزودة بھذا الفصل، و أن تقدم حدود الممتلك بشكل واضح، و مفصول عن حدود 

  .المبادئ التوجيھيةمن  ٥و الملحق  ١٣٢٫١منطقته اآلمنة، انظر الفقرة 
  
  )أو الدولة المعنية إذا كانت مختلفة(الدولة  -أ.١

و ال . التي تقدمت بطلب الترشيح للممتلك) أو الدول في حالة الممتلكات االنتقالية أو عبر الحدود(ببساطة اذكر الدولة 
  .يطلب ھنا أي معلومات عن الدولة

  
  الدولة، أو المقاطعة، أو اإلقليم - ب.١

و في . التي يقع ضمنھا الممتلك المرشحاذكر أسماء الدولة أو الدول، و المقاطعة أو المقاطعات، و اإلقليم أو األقاليم 
  . حالة الممتلكات االنتقالية أو عابرة الحدود اذكر الدولة جنبا إلى جنب مع المقاطعة و اإلقليم

  

  اسم الممتلك -ج.١

و . يجب أن يكون اسم الممتلك الرسمي مختصرا و ال يتعدى المئتي حرف، بما فيھا المسافات و عالمات الترقيم
قترح اسم المنطقة أو المناطق الفعلية، و قد تكون المشاورة على المستوى الوطني و المحلي ضرورية يعكس اسم الم

و يفترض لالسم أن يكون ھو . للتأكد من اللغة المحلية، و الثقافية و التقاليد التي تؤخذ باالعتبار حين تسمية الممتلك
و من . ن يكون سھل االستخدام على المستوى الدوليذاته الذي يعرفه مواطنو البلد و يشيرون إليه، لكنه يجب أ

 –تي واھي باونامو ( و في بعض الحاالت قد يستخدم اسمين مقترنين مثل . المناسب استخدام اسم يعكس قيم الممتلك
و للممتلكات المتسلسلة، يختار اسم شامل للكل ). متنزه دراكنسبيرغ  –أوكھاالمبا : جنوب غرب نيوزيلندا ، و أيضا

محمية األنھار الثالثة المتوازية، أو إرث الغابات االستوائية المطيرة لسومطرى، أو متنزه الجبال الصخرية (لمث
حوض أوفس ( وللممتلكات االنتقالية أو عابرة الحدود يجب أن تتفق الدول المعنية على اسم الممتلك مثل ). الكندي
من و) ). بين السويد و فنلندا(الساحل العالي / أرخبيل كفاركن ، أو ) بين جمھورية روسيا االتحادية و منغوليا(نوور 

  .المفضل عدم استخدام اسم من أسماء األجزاء المستقلة في الممتلك، بل اسم يجمع قيم الممتلك بالكامل
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  اإلحداثيات الجيويغرافية  -د.١

ألقرب (اثيات الطولية و العرضية في ھذا الفصل، اذكر اإلحد" على أنه  مبادئ التوجيھيةينص الملحق الخامس في 
و ال تستخدم . للنقطة المركزية للمقترح المرشح) أمتار ١٠ألقرب ( UTMأو استخدم نظام ميراكتور العالمي ) ثانية

ألقرب (و في حالة الممتلكات المتسلسلة، أضف جدوال يبين اسم كل ممتلك، و منطقته . . . أي نظام إحداثيات آخر 
  :و قد يبدو جدول اإلحداثيات للمواقع االنتقالية مثل ھذا الجدول أدناه ."و إحداثياته المركزية  )مدينة أو ما يناسب

  
  اإلحداثيات )اإلقليم، المحافظة، و ما إلى ذلك داخل البلد(المقاطعة   الدولة  اسم الممتلك

 ١٢°٣٤’٥٦“الشمال   )ھـ(مقاطعة   س  )أ(المتنزه القومي 
  ١٢°٣٤’٥٦“ الشرق

 ١٢°٣٤’٥٦“الشمال   )د(و مقاطعة ) ج(مقاطعة   ص  )ب(اية منطقة الحم
  ١٢°٣٤’٥٦“ الشرق

  
  الخرائط و الخطط، التي توضح حدود الممتلك المقترح و منطقته اآلمنة -ھـ.١

إن الخرائط الموضحة لحدود الممتلك و منطقته اآلمنة أمر مفصلي في ملفات الترشيح، و لقد رفضت الكثير من 
يوضح الملحق الخامس من . ات بسبب الضعف في ھذا الجانب، و تقديم خرائط فقيرة الداللةطلبات ترشيح الممتلك

  .ما ھو مطلوب من الخرائط، و يعطي الجزء اآلتي بعض النصائح اإلضافية المبادئ التوجيھية

  :يوصى بأن تدرج الخرائط اآلتية

  على األكثر ورقة واحدة بحجم ( خريطة توضح موقع الدولةA4 أو رسالة letter.( 
  على األكثر ورقة واحدة بحجم ( خريطة تعرف موقع الممتلك المقترح في الدولةA4  أو رسالةletter .( 
  على األكثر ورقة ( خريطة طبوغرافية تعرض الممتلك بالكامل، و حدوده، و حدود منطقة اآلمان الخاصة به

 .طة الملخص التنفيذي، و ھذه الخريطة ھي نفسھا خري)letterأو رسالة  A4واحدة بحجم 
  في حالة الممتلكات االنتقالية التي قد ال تناسب حجم ورقة الـA4 فعندھا يجب إضافة عدد من أوراق الـA4 

خريطة أو أكثر توضح ) ٢(المسافة بين أجزاءه، موقعه، وخريطة واحدة توضح كل الممتلك، و) ١: (تحتوي
 .كل جزء و منطقة األمان الخاصة به

 ة من خريطة طبوغرافية توضح الممتلك المقترح وحدوده و منطقته اآلمنة وحدودھا ألكبر النسخة األصلي
 . مقياس رسم ممكن

  للممتلكات المتسلسلة، النسخة األصلية من خريطة طبوغرافية توضح حدود كل ممتلك أو جزء في الممتلك
 . المتسلسل

  العناصر مثلتوضح القيم الخاصة، والمعالم، وخرائط إضافية: 
 للممتلكات المرشحة تحت المعيار  -ريطة جيولوجيةخ )viii .( 
 للممتلكات المرشحة تحت المعيارين  -خريطة غطاء نباتي )x  وix .( 
 للممتلكات المرشحة تحت المعيارين  -خريطة توزيع األنواع )x  وix .( 
  والسدود، و التطوير مثل الطرق، و المباني الطرق، ( خريطة البنى التحتية أو مخططات البنى التحتية

 ).المستقبلي، و ھكذا 
  توضح طرق الوصول الرئيسة و المجاورة للموقع –خريطة تبين كيفية الوصول إلى الموقع. 
  يجب أن تكون الحدود مرسومة بشكل واضح و مرئي على الخريطة، بألوان متباينة تظھر حدود الممتلك

 .أخرى قد توجد في الممتلك المرشحومنطقة اآلمان الخاصة به، كما تظھر أي خطة تقسيم 

  :و تؤخذ النقاط األساسية اآلتية باالعتبار حين تقديم الخرائط

أما الخرائط . و تعرف الموقع و حدوده في وثيقة الترشيح الرئيسة A4توضع الخريطة األساسية التي ھي بحجم 
توضع قائمة الخرائط الموجودة في  كما. األخرى فعادة ما تكون في المالحق، مشارا إليھا بوضح من خالل النص

 .ھـ.١الوثيقة في الفصل 
تكون الخرائط الطبوغرافية بأكبر مقياس رسم ممكن، و للمواقع الطبيعية يفضل أن يكون ھذا المقياس 

١:٢٥٠،٠٠٠. 
 .قد يكون أمرا مستحسنا A4مطوية خالل وثيقة الترشيح حتى تتناسب مع حجم  A3إن تقديم الخريطة على ورقة 

 .سل الخرائط كنسخ إلكترونية على قرص مدمج مرفقا مع ملف الترشيحتر



دليل المستخدمين اإلرشادي: ترشيح مواقع التراث العالمي  
 

ة ح ف ص | 27  

 

و قد تعتبر ملفات الترشيح التي تحتوي رسما للخرائط . إن الخرائط الطبوغرافية ضرورية إلكمال ملف الترشيح
 .يدوية أو كمبيوترية ملفات ناقصة

و إذا لم يكن للممتلك منطقة أمان خاصة فتقدم . تقدم مساحة الممتلك المرشح و منطقة األمان الخاصة به بالھكتار
  .جملة واضحة عن سبب عدم الحاجة لمنطقة األمان من أجل حماية أفضل للمتلك

  :و تقدم الممتلكات المرشحة الوحيدة بھذه الطريقة
  ھكتار ١٠٠،٥٣٤    :لمرشحمساحة الممتلك ا

  ھكتار ٢٠٠،٠٠٠    :مساحة منطقة األمان
  ھكتار ٣٠٠،٥٣٤      :المساحة اإلجمالية

  

للممتلكات المتسلسلة أو االنتقالية يحتوى جدول المساحات على مساحة كل ممتلك أو الجزء المستقل من الممتلك و
و قد يبدو شكل جدول . معقدة المتسلسلةو يجب التأكد من صحة ھذه األرقام، و خصوصا للممتلكات ال. بوضوح

  :المساحات كاآلتي
  

المساحة الموصوفة   البلد  اسم الممتلك
  )بالھكتار(

المساحة اإلجمالية  )باآلمنة(المنطقة اآلمنة 
  )بالھكتار(

  ٢،٨٠٠،٠٠٠  ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٣٠٠،٠٠  س  المتنزه القومي أ
  ٢٥٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠  ١٥٠،٠٠٠  ص  منطقة الحماية ب

  ٦٥،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ص  عيةمحمية طبي
    ٣،١١٥،٠٠٠  ١،٤٦٥،٠٠٠ ١،٤٦٥،٠٠٠  

ال تكون المنطقة اآلمنة مدرجة دائما بملف ترشيح الممتلكات المقدم لقائمة التراث العالمي، لكن من المھم أن تعرف من أجل : مالحظة مھمة

  .حماية الموقع الفاعلة و المحافظة عليه و إدارته

  

و، يشبه الجدول .١د و الفصل .١ة المعقدة بشكل خاص فإنه يمكن إدراج جدول في الفصل ات المتسلسلكلممتو لل
  .و يجب التأكد من أن تدرج كل المعلومات المطلوبة للممتلك المتسلسل و أجزاءه. المقدم أدناه

  

الرقم 
  المتسلسل

مساحة المنطقة   اإلحداثيات البلد، المقاطعة  اسم الممتلك
الموصوفة 
  بالھكتار

ة المنطقة مساح
  اآلمنة بالھكتار

المساحة 
  اإلجمالية

٠١  
المتنزه القومي 

  أ
  البلد س

  المقاطعة ص
 ”56’34°12 شمال
 ”56’34°12 شرق

٢،٨٠٠،٠٠٠  ١،٥٠٠،٠٠٠  ١،٣٠٠،٠٠٠  

٠٢  
منطقة الحماية 

  ب
  البلد ج

  المقاطعة ع
 ”56’34°12 شمال
 ”56’34°12 شرق

٢٥٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠  ١٥٠،٠٠٠  

٠٣  
المحمية 
  جالطبيعية 

  البلد ج
  المقاطعة ع

 ”56’34°12 شمال
 ”56’34°12 شرق

٦٥،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  

    ٣،١١٥،٠٠٠  ١،٦٥٠،٠٠٠  ١،٤٦٥،٠٠٠  
  

  الفصل األول : التحقق من اكتمال الملف

 مدرجة و كاملة؟) و.١ –أ .١(ھل الفصول من 
 ھل اإلحداثيات مكتوبة بالشكل الصحيح؟ 
  و فيھا حدود الممتلك واضحة؟١:٢٥٠،٠٠٠رسم، و يفضل ھل ھناك خريطة طبوغرافية بأكبر مقياس ، 
 ھل أدرجت الخرائط األخرى ذات الصلة بالممتلك؟ 

  نظرة عامة): ٣و  ٢الفصل (وصف الممتلك و مبررات الترشيح  - ٣٫٤

إنه يجمع محاور القضية للممتلك حتى يكون . إن الفصل الثالث و ھو المبررات ھو الفصل األھم في وثيقة الترشيح
  :ويحتوي الفصل على أربعة أجزاء يجب إكمالھا. يمة عالمية استثنائيةق

  .المعيار الذي اندرج تحته الممتلك، و مبررات ھذا اإلدراج  -أ.٣
  .الجملة المقترح للقيم االستثنائية العالمية  -ب.٣
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  ).وتتضمن المقارنة مع حالة الحماية لمواقع مشابھه( التحاليل المقارنة   -ج.٣

  .أو األصالة/ ة و السالم  -د.٣

إذ أن . و يوصى بأن يكتمل بناء ھذا الفصل من ملف الترشيح قبل االنتھاء من الفصل الثاني، و ھو وصف الممتلك
الوصف ھو تفصيل لمبررات الترشيح، و يتضمن المعلومات التفصيلية التي تدلل على ما جاء في المبررات موجزا، 

و في النھاية يجب توخي الحذر في أن . كاملة عن المنطقة المقترحةإضافة إلى معلومات أخرى تعطي الصورة ال
  . يبقى الوصف مركزا ال مشتتا مطنبا

وتصف الفصول اآلتية الخطوات الفنية التي يجب اتباعھا في تعريف إذا ما كان الممتلك قابال ألن يلبي معايير 
إن المطلب . يمة العالمية االستثنائية في الترشيحالتراث العالمي الطبيعية، و كيف المضي قدما في توثيق جملة الق

و يقترح . المركزي الدعاء القيمة العالمية االستثنائية ھو أن يلبي الممتلك واحدا أو أكثر من معايير التراث العالمي
  . و كيفأن تتبع المراحل اآلتية للوصل إلى براھين فنية في تحديد إذا ما الممتلك أھال ألن يلبي المعيار المناسب 

و يكون االختيار . إن الخطوة االبتدائية لعملية الترشيح ھو جمع الفھم لقيم الممتلك، و التعرف إلى معايير الترشيح
البدائي مبنيا على المعيار الذي قد ينطبق على الممتلك، و بعدھا يتخذ القرار بناء على المقارنة التحليلية الدقيقة مع 

المقارنة التحليلية العالمية لمعرفة المعيار الذي يجب أن يدرج تحته الممتلك، و لتمھد و تستخدم . مواقع تراث شبيھه
  .الطريق لصياغة جملة القيمة العالمية االستثنائية للممتلك

  المقارن العالمي التحليل  - ٣٫٥

مطلب رئيس لترشيحات التراث العالمي، و يجب التحليل العالمي المقارن إن 
القيم الموجودة في الممتلك المقترح و ھل لھا ميزة  أن ينظر التحليل إلى

لقد أوضحت اتفاقية التراث العالمي . عالمية، و تبعا لذلك قيمة عالمية استثنائية
صراحة أنه ال يشترط للممتلك ذا القيمة الوطنية المھمة أن يكون ذا قيمة عالمية 

مة الموقع المرشح استثنائية، و لھذا فإن التحليل المقارن أمر مفصلي ليثبت قي
  .االستثنائية للتراث العالمي

في الفقرة التحليل العالمي المقارن الھدف من  المبادئ التوجيھيةلقد عرفت 
III.B.132.3 موضحة أن:  

مع ممتلكات مشابھه، بغض النظر إن كانت ] للممتلك المرشح [ التحليل العالمي المقارن يجب أن يدرج "
و يبرز التحليل العالمي . م ال، على المستوى الوطني و المحلي مع طلب الترشيحعلى قائمة التراث العالمي أ

  .”المقارن أھمية الموقع في سياق األھمية الوطنية أو الدولية

  :المفھوم من ھذاو ھناك مطلبان أساسيان 

ت أخرى حول يجب أن يكون التحليل المقارن من منظور عالمي، و لھذا تقارن الممتلكات المرشحة بممتلكا .أ 
فمثال ال تقارن البيئة الصحراوية األفريقية فقط بمثيالتھا ( العالم، و ليس بممتلكات في نفس المنطقة 

 ).الصحراوية في أفريقيا، بل بالنظام الصحراوي في العالم
ال يقارن الممتلك المقترح للترشيح مع الممتلكات الشبيھة المدرجة على قائمة التراث العالمي، و كذلك الح  .ب 

 .مع الممتلكات الشبيھة حول العالم
 

 
تلك و فھم قيم المم

معايير التراث العالمي 
 التي قد تنطبق عليه

إجراء المقارنة 
التحليلية العالمية 

لفحص قيم الممتلك 
مقابل قيم مواقع تراث 

شبيھة مدرجة على 
 القائمة

تأكيد المعيار الذي 
سيعتبر أساسا لعملية 

الترشيح، وتطوير 
جملة القيمة العالمية 

 االستثنائية

 لك تخضع أن يجب: باختصار
 العالمي التراث ترشيحات
 وذلك العالمي، المقارن للتحليل
 قيمة"  لتكون القضية قوة لتحديد
  ".استثنائية عالمية
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 إجراءات يوصى بھا لعملية التحليل المقارن

كخطوة أساسية تنفذ في المراحل بما أن التحليل المقارن جزء متمم في ملف الترشيح، فإنه يجب أن ينظر إليه  .١
يا بين المواقع المقارنة، و إذا أظھرت نتائج التحليل أن الممتلك المرشح ال يرقى عال. المبكرة من تحضير الملف

و في ھذه الحالة قد تقرر . فإن ھذا مؤشر مھم على أن الممتلك قد ال يصل إلى مستوى القيمة العالمية االستثنائية
الدولة المعنية التوقف عن عملية الترشيح، و بھذا توفر وقتا و جھدا و مصادر كادت لتضيع، وتتجنب الدخول 

 .في تبعات فشل الترشيح
 

 :إلى بالنظر المرشح الممتلك يصنف أن يجب .٢
 و يبنى ھذا التصنيف على المعلومات الناتجة من . صبغته العامة فإما جيولوجية ثقافية أو حيوية جيوغرافية

المحضرة من قبل االتحاد الدولي  المؤقتةتحليل الممتلكات المدرجة على قائمة التراث العالمي، أو القائمة 
منطقة رطبة صحراوية، أو صحراوي، أو بحري، أو : يل المثال يكون التصنيفلحماية الطبيعة، و على سب

 .ساحلي و ھكذا
  الذي يندرج تحتهالتحليل العالمي المقارن معيار التراث العالمي المحدد، الذي سوف يستخدم ليوفر إطار. 

  
في صبغات الممتلك العامة بناء على كيف سيصنف الممتلك، تشكل الدولة المعنية فريقا من الخبراء يضم خبراء  .٣

و يفترض لھذه المجموعة من الخبراء أن تضم خبراء محليين و . الجيولوجية الثقافية و الحيوية الجيوغرافية
خبراء دوليين يساعدوا في ضبط عملية التحليل ضمن اإلطار العالمي، و قد توفر الھيئات االستشارية اقتراحات 

كما يفترض لھذه المجموعة أن تضم الخبراء ذاتھم الذين بدءوا . ا ذلكألسماء خبراء دوليين في حين طلب منھ
بعملية الترشيح و اتفقوا على قيم الممتلك، غير أنه من الطبيعي و المثالي أن يكون ھناك خبراء قادرين على 

و يمكن تبادل . النظر من زاوية دولية خارج حدود اإلقليم و الدولة المعنية يأخذون الممتلك المرشح بھذا االتجاه
 . اآلراء عبر البريد اإللكتروني بدال من االجتماعات الموقعية

 المھمة المصادر يأتي فيما و. المقارن التحليل أساس لتكون الممتلك خصائص بكل يلموا أن الخبراء على يجب .٤
 :الخصائص قائمة الستخالص

  حليل المقارن المعلومات عن كل المواقع لقد جمع الت –الممتلكات المدرجة أصال على قائمة التراث العالمي
و قد تساعد قرارات لجنة التراث العالمي السابقة وتقارير االتحاد . المدرجة على قائمة التراث العالمي

الدولي لحماية الطبيعية التقيمية للمواقع في توضيح و فھم الحالة القانونية التي ارتبطت بھا قرارات لجنة 
و إن كان باإلمكان، فإنه . لمعلومات متوفرة جميعا على موقع اليونسكو اإللكترونيالتراث العالمي، و ھذه ا

يوصى للدولة المعنية أن تجمع معلومات عن الممتلكات التي لم يكتب لھا القبول على قائمة التراث العالمي 
 .لتنظر إلى عتبة أھمية الممتلك التي تؤھله للقبول كقيمة عالمية استثنائية

  التراث العالمي اإللكتروني / و توجد على موقع اليونسكو  -المؤقتةالمرشحة على القائمة الممتلكات :
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/  

 انظر ملحق المراجع (ية الممتلكات المدرجة على قائمة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة للدراسات الموضوع
 ).للحصول على القائمة الكاملة

  المناطق المحمية القابلة للمقارنة من مصادر أخرى بما فيھا قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية على
   www.wdpa.org :الموقع اإللكتروني

 ل تحضير الملف و المزود بھا من قبل الخبراء الدوليينالممتلكات األخرى الشبيھة المعرفة خال. 
 

 الممتلك من لكل -النوعية و الكمية بنوعيھا – اإلمكان قدر المعلومات على الخبراء مجموعة تحصل بعدھا و .٥
 نقطة تكون أن يعني ال و. المقارنة الممتلكات بين درجته لتقييم ذلك و معھا سيقارن التي الممتلكات و المرشح

 عليھا، تعتمد التي مراجعھا إلى باإلضافة طويلة وصفية وثيقة المقارن التحليل عمل و المعلومات على صولالح
 مناقشة أن التوجيھية المبادئ أوضحت لقد. مختصر جدول في موضحة التحليل نتائج تكون قد العكس، على بل

 ذات المھمة الممتلكات إن. بالموضوع ةالصل وثيق أمر المقارن العالمي التحليل ضمن للممتلكات الحماية حالة
 الوصف ھذا ألن استثنائية عالمية قيمة تعتبر ألن تقوى ال قد اإلدارة و الحماية حيث من الضعيفة الظروف
 .للممتلك الفاعلتين الحماية و اإلدارة من الجودة عال بمعيار مرتبط
 

 :أن فإما فة،مختل أجزاء ثالثة إلى المقارن العالمي التحليل نتائج تقود قد .٦

 تمضي بھذا و العالمي، التراث قائمة في حرجة فجوة ملئ و مشابه بممتلك قورن إذا عاليا الممتلك يصنف 
 أن أو. الترشيح عملية في قدما المعنية الدولة
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 تعيد وعندھا العالمي، التراث قائمة إلى شيئا يضف لم و مشابھة بممتلكات قورن إذا ضعيفا الممتلك يصنف 
 أن أو. الممتلك ھذا ترشيح في النظر لمعنيةا الدولة

 إذا مستواه يتحسن قد لكن) الدارجة الحالة( األخرى للممتلكات األھمية مستوى نفس في الممتلك يصنف 
 ليلبي الترشيح ملف يعدل قد الحالة ھذه في و. للحدود عابرة أو متسلسلة أخرى بممتلكات ارتبط أو وسع

 .العالمي التراث لجنة إلى إرساله قبل الحدود عابرة أو المتسلسلة الممتلكات عبر اإلدراج متطلبات

  :بعض المفاھيم التي يجب اعتبارھا عند تحضير التحليل العالمي المقارن

  ه ر آب المي، غي ار الع ا باإلط ؤطرا دائم ان، و م در اإلمك وعيا ق حيحا وموض ل ص ون التحلي ب أن يك يج
 .و التي قد تؤثر على موضوعية التحليل) ألفضل في البالدھذا الممتلك ھو ا: مثال(بالمفاخر الوطنية 

 حتى المنشورات . يجب أن يكون مدعما بأفضل المعلومات العلمية المتوفرة على المستوى الوطني و الدولي
 .الرمادية غير المنشورة كالتقارير، و وثائق اإلدارة قد تستخدم طالما يشار إليھا في نص ملف الترشيح

  إلى مكان وجود الدراسات الموضوعية، و لكن ضمن سياق خلفية تطوير التحاليل الكاملةيجب أن يشار. 
  ي اخنة، و المئت ة الس وي العالمي وع الحي اط التن ة نق ة كحماي راض الحماي ات ألغ المي للممتلك يم الع إن التقي

ة عن الم ات قيم وفر معلوم د ي كمنطقة بيئية من قبل صندوق الحياة البرية  مفيد جدا، و ق م . متل ا ل ر أنھ غي
تثنائية ة االس ة العالمي ئلة القيم ه يوصى . تجھز لتوفر إجابات عن أس ارن فإن المي المق ل الع ات التحلي و لغاي

 .بإعطاء األولوية للتقييمات التي قد تساعد في إظھار فرادة الممتلك على المستوى العالمي
 إنه يوصى بأن تمرر على خبراء آخرين للحصول عند إكمال المسودة األولى من التحليل المقارن العالمي، ف

ا ا و نتائجھ ي . على معلومات إضافية و تغذية راجعة بخصوص محتوياتھ ارية ف ات االستش و تستطيع الھيئ
ذه  دخالت ذات صلة لھ حين طلب منھا أن تزود الدول األعضاء بأسماء خبراء قياديين يستطيعون إضافة م

  .المسودة

  ة االستثنائيةجملة القيمة العالمي -٣٫٦

  إن غاية المراد في قضية القيمة العالمية االستثنائية ھو توثيق جملة القيمة العالمية االستثنائية، و التي تبين
و تتبنى لجنة التراث العالمي رسميا جملة . بوضح السبب المقنع إلدراج الممتلك على قائمة التراث العالمي

ھا حين إدراج الممتلك، و تكون الجملة المحضرة في ملف الترشيح ھي القيمة العالمية االستثنائية المتفق علي
  .نقطة البداية لتطوير الجملة الرسمية

  إن لجملة القيمة العالمية االستثنائية أھمية عظيمة، حيث أن لجنة التراث العالمي تعتمد ھذه الجملة كقاعدة
و لقد تم اقتراح التصميم اآلتي لبناء ). ١٥٥رة المبادئ التوجيھية الفق( مستقبلية لحماية الممتلك و إدارته 

 :جملة القيمة العالمية االستثنائية
  

 القيمة .١
 

  فقرة مجمعة مختصر للقيم للممتلك المفتاحية التي تؤھله ليدعى
ويقترح أن ال تزيد الفقرة عن  –إلى القيمة العالمية االستثنائية 

 .كلمة ١٥٠
 من المعايير ذات  تبرير لكيف يلبي المقترح كال: المعايير

في الترشيح يشار إلى ھذا بالمعيار الذي ( الصلة باإلدراج 
و يقترح أن ال تزيد الفقرة  –) يندرج تحته الممتلك للترشيح

 .كلمة ٢٠٠عن 
 
 )الترشيحاتتطلب لكل  (السالمة . أ .٢

 كلمة ٢٠٠ح أن ال تزيد الفقرة عن ويقتر –كيف يلبي الممتلك شروط السالمة كما بينتھا المبادئ التوجيھية.  
 
 )i – viتطلب فقط للممتلكات الثقافية و المختلطة تحت المعايير من (األصالة . ب .٢

  

  كلمة ٢٠٠ويقترح أن ال تزيد الفقرة عن  –كيف يلبي الممتلك شروطاألصالة كما بينتھا المبادئ التوجيھية. 
  
 

إن مبررات  :الفصل الثالث :باختصار
الترشيح ھي المحور الرئيس ألي 
طلب ترشيح للتراث العالمي، ويجب 
أن تدعم ھذه المبررات ببراھين فنية 
تظھر عالقتھا مع معايير القبول، 

واألصالة حيث (وظروف السالمة 
  ). يكون وجودھا مرتبطا بالترشيح
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 الحماية و اإلدارة .٣
 باألخص فيما يتعلق الحماية الرئيسة و كفايتھا في حماية الممتلك و إدارته و  مالحظات مختصرة لمعالم

 .كلمة ٢٥٠و يقترح أن ال تزيد الفقرة عن  –بحماية و إدارة القيمة العالمية االستثنائية 
  كالحماية (العناصر األساسية التي تتطلب اھتماما طويل المدى  –توقعات مستقبلية محددة للحماية و اإلدارة

ويقترح أن يقتصر الذكر  –) من المھددات الرئيسة، وإدامة القدرات والموارد المالية، وإدامة دعم المجتمع
 .على خمسة عناصر مفتاحية تلخص بمئة كلمة لكل عنصر

  خطوات كتابة الجملة الجيدة للقيمة العالمية االستثنائية 

صعب في كتابة إن تعريف جملة القيمة العالمية االستثنائية ھو المھمة األ
يجب أن تعرف الجملة . طلب الترشيح، و لھذا تتطلب الحذر و العناية

القيم المحورية للممتلك، و تكون قابلة ألن تستخدم كأداة فاعلة للقياس و 
  .المراقبة في المستقبل، وتنقل قيم الممتلك لكل األعضاء المھتمين

  :و يجب أن تكون جملة القيمة العالمية االستثنائية

 لجملة األقوى للقيمة العالمية التي يمكن صنعھا للممتلك، و يعبر ا
 .فيھا عن القيم بأنھا ذات تفرد عالمي

 و تركز على مظاھر القيمة العالمية االستثنائية، و ليس . مكتوبة بالعزو الواضح إلى معايير التراث العالمي
 . على الوصف العام للممتلك

 لمقدمة في جزء الوصف و التوثيق للممتلك، و بنتائج التحليل العالمي دقيقة و واضحة و مدعمة بالبراھين ا
 .المقارن

 موجزة و تقدم المعالم األھم في الممتلك، و ينظر فيھا إلى عدد الكلمات كما ھو مبين أعاله. 
  ألنھا مقدمة لكل الجنس  –مكتوبة لتناسب طيفا واسعا من القراء، خالية من اللغة االصطالحية أو الفنية

و من المھم جدا عرض اللغة التي كتبت بھا على أناس من العامة للنظر إذا ما . لبشري و ليس للمختصينا
  أما إذا كان رد فعل ھؤالء األشخاص متمحور على. كانت ھذه اللغة سھلة و مفھومة و مثيرة لالھتمام

 .فھنا يعاد النظر في طريقة الكتابة" ا!ماذا يعني ھذا "  
 و أن تكون قادرة على توضيح . م المھمة التي ھي بحاجة للحماية و اإلدارة و المراقبةقوية في وصف القي

 .أھمية الممتلك و قيمه لصناع القرار، و السياسيين و العامة على حد سواء

  نظرة عامة: سالمة ممتلكات التراث العالمي -٣٫٧

ثر من كما لوحظ في الفصل األول،  و باإلضافة إلى ضرورة تلبية واحد أو أك
معايير التراث العالمي، يجب أن يظھر الممتلك الطبيعي أنه سليم و مدار بطريقة 

و يوفر ھذا الجزء من الدليل إرشادات ومتطلبات سالمة الممتلكات . فاعلة
  .الطبيعية

مكتوب  ، و عبرت عنه بما ھو٨٨-٨٧لقد تعرضت مبادئ التوجيھية للسالمة لكل ممتلكات التراث العالمي في الفقرة 
  :أدناه

يجب أن يقترح الترشيح : باختصار
جملة القيمة العالمية االستثنائية 
للممتلك، كأساس االعتبار لدى لجنة 

وسوف تؤكد لجنة . التراث العالمي
يمة العالمية التراث العالمي جملة الق

االستثنائية لكل الممتلكات المدرجة 
  .على قائمة التراث العالمي

  جملة السالمة –المبادئ التوجيھية 

  .يجب أن تلبي كل الممتلكات المقدمة للترشيح على قائمة التراث العالمي شروط السالمة. ٨٧

مة و للتأكد من سال. أو الثقافي و خصائصه/ إن السالمة ھي مقياس التمام و التماسك للتراث الطبيعي و. ٨٨
  :الممتلك، يجب فحص المدى الذي به الممتلك

 .يحتوي كل العناصر المھمة التي تظھر قيمته العالمية الستثنائية
 .له حجم كاف يضمن التمثيل الكامل لكل المعالم و العمليات التي تبين تميز الممتلك

 .أو اإلھمال/ يعاني من التأثيرات السلبية للتطوير و

  .لة السالمةو يجب أن يظھر ھذا في جم

لقد عرفت االتفاقية : باختصار
سلسلة من الشروط للسالمة و 
التي يجب أن تلبيھا كل 

  .الممتلكات المقدمة للترشيح
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  :على كل معيار من المعايير الطبيعية كما يأتي المبادئ التوجيھيةكما أن شروط السالمة مطبقة في 

  

  المبادئ التوجيھيةشرط السالمة في معيار التراث العالمي
)vii ( أن يحتوي على ظاھرة طبيعية في

غاية التميز، أو مواقع طبيعية ذات جمال 
 .استثنائي

  

يجب أن يكون لممتلك المرشح تحت المعيار السابع قيمة عالمية  .٩٢الفقرة 
و على سبيل . استثنائية و يحتوي على مناطق مھمة الستدامة جمالية الممتلك

إذا تمثلت قيمة الممتلك الجمالية في احتوائه على شالالت، فإن : المثال
اه و شروط السالمة ھي أن يكون لھذه الشالالت مناطق مجاورة لتجميع المي

مجاٍر أسفل النھر و كلھا مترابطة ترابطا تكامليا في المحافظة على قيمة 
  .الممتلك الجمالية

)viii ( أن يكون مثاال استثنائيا لمرحلة من
مراحل تاريخ األرض، بما فيھا تسجيل 
الحياة، و المعالم الجيولوجية المميزة التي 
شكلت و مازالت تشكل وجه األرض، و 

 .سيةالشواھد التضاري
  

يجب أن يحتوي الممتلك المدرج تحت المعيار الثامن كل أو . ٩٣الفقرة 
فمثال، إن منطقة . معظم العناصر المترابطة و المتداخلة في عالقتھا الطبيعية

العصر الجليدي ستلبي شروط السالمة إذا امتلكت ميدان الثلج، و نھر 
الجدران (معات الجليد، و عينات من نماذج القطع، و التراكمات أو التج

و \الجليدية، ركام االنجرافات الجليدية، النباتات البدائية في عملية التعاقب، 
، و في حالة البراكين، يجب أن يكتمل تسلسل الصھارة ممثال في . . .)ھكذا 

  .اختالف الصخور المنصھرة و نواتج االنفجار البركاني
)ix ( أن تكون مثاال استثنائيا للعمليات

الحيوية المستمرة في تطور  البيئية و
األنظمة البرية، و أنظمة المياه العذبة، 
والسواحل و األنظمة البحرية و كذلك 

  .المجتمعات النباتية والحيوانية

يجب أن تحتوي الممتلكات تحت المعيار التاسع المساحة الكافية . ٩٤الفقرة 
ة و المھمة و العناصر المھمة التي تبين المعالم الرئيسة للعمليات البيئ

وعلى . الستدامة حماية النظام البيئي ومحتوياته الحيوية على المدى البعيد
سبيل المثال ، تلبي منطقة الغابات االستوائية المطيرة شروط السالمة إذا 
امتلكت تباينا في ارتفاعاتھا عن مستوى سطح البحر، و اختالفات 

. جدد الطبيعي المتسلسلطبوغرافية و اختالفا في نوعية التربة، و نظام الت
يجب أن يحتوي على األعشاب البحرية، و : مثال آخر الحيد المرجاني

و أنظمة بيئية أخرى تنظم دخول المواد ) المنغروف(أشجار الشورى 
  .الغذائية إلى الحيد

)x ( أن تحتوي الموائل األھم و األميز
لحماية التنوع الحيوي في مكانه، بما فيھا 

التي تشكل قيما عالمية  األنواع المھددة
  .استثنائية من وجھة نظر العلم و الحماية

إن الممتلكات المرشحة تحت المعيار العاشر ھي الممتلكات . ٩٥الفقرة 
بل إن الممتلكات ذات التنوع الحيوي الكبير . األھم لحماية التنوع الحيوي

لك و يجب أن يحتوي الممت. ھي وحدھا الممكن إدراجھا تحت ھذا المعيار
على الموائل الالزمة إلدامة التنوع الحيوي الكبير للنباتات و الحيوانات 

و على سبيل . المميزة للمنطقة الجيوغرافية الحيوية و األنظمة البيئية فيھا
المثال، ستلبي السافانا االستوائية شروط السالمة إذا أظھرت تكامال واضحا 

ر بامتالكھا موائل تدعم بين آكالت األعشاب و النباتات، وبالنسبة للجز
أنواعھا المتوطنة، أما الممتلك الذي يحتوي على عدد كبير من األنواع 
فيجب أن يوفر مدى واسعا من الموائل الحرجة و الالزمة لدعم مجتمعات 

و للمنطقة التي فيھا أنواع مھاجرة، أو ذات تكاثر . حيوية من ھذه األنواع
غض النظر عن مكانھا، فإنھا موسمي، و مناطق تعشيش، و طرق ھجرة، ب
  .ال تلبي شروط السالمة إال إذا حميت بشكل كاف

  إرشادات العتبار السالمة بما يخص الممتلكات الطبيعية

  :يجب أن تأخذ مھمة تعريف أن الموقع يلبي شروط السالمة األمور اآلتية بعين االعتبار

 يم العالمية االستثنائية التي يمتلكھا الموقع المرشحعند التعامل مع السالمة، يجب أن ينظر إليھا باعتبار الق .
 .وإن الفھم الدقيق لھذه القيم مطلوب قبل الشروع في تحديد سالمة الممتلك

 يجب أن تعتبر السالمة تعريفات االتفاقية المحددة بما يخص معاييرھا المختلفة. 
 الترشيح، و أن ال تكون محصورة  يطلب حين تعريف سالمة الممتلك أن ينظر إلى معالمه التي ھي موضوع

 .في الحدود الوطنية أو الحصرية للممتلك أو مسؤوليته المؤسسية
  عادة ما تطلب نصيحة الخبراء في جمع و إكمال معالم الموقع و مواضع االھتمام به، و ذلك لشمل كل

 .العناصر في القيمة العالمية الستثنائية
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 التي تحافظ على  العملياتفقط، و لكن ) شكل األرض، الموائل(للموقع  ال تعني السالمة فھم المعالم الفيزيائية
 .ھذه المعالم و المقياس الذي تعمل فيه

  يجب أن يبنى اختيار المناطق لعملة الترشيح على أساس علمي منطقي، و يجب النظر بحذر إلى الممتلكات
 .التي ترشح على أساس حدوھا اإلدارية، و كيف تتم حماتھا

 بار سالمة الممتلك، يجب أن ينظر إلى حجمه، و ھل ھو كاف ليشمل المدى الكامل للقيمة العالمية أثناء اخت
انظر الجزء النھائي من ھذا (و قد يتطلب ھذا ربط الممتلك بمناطق أخرى ضمن سلسلة واحدة . االستثنائية
 ).الفصل

 منطقة واسعة من النسق الطبيعي،  من الممكن أن يجادل في أن شروط السالمة قد تتحقق بالممتلك الذي يمثل
و لكن، من المھم أن تكون حدود الممتلك قد عرفت بشكل منطقي لتميز . أو الموائل أو التشكيل الجيولوجي

الممتلك المرشح عن المنطقة الواسعة، و بھذا أصبح الممتلك قيمة عالمية استثنائية عند مقارنته بالمنطقة 
 .األوسع

 فصيلية حسب نوع الممتلك المعني، و لھذا يصعب إخراج دليل إرشادي يتناول تختلف مقاييس السالمة الت
أنواع العوامل التي ينظر إليھا حين اعتبار سالمة كل ممتلك على حده، ألنھا تختلف باختالف مواصفات 

 و بالعموم، تستخدم التفصيالت المدرجة في تعريف السالمة لكل من المعايير الطبيعية كإرشادات. الممتلك
 .تساعد في اكتمال صورة الممتلك المرشح

  الموقع بالنسبة للسالمةشروط 

  :توقعات جودة و ظروف ممتلك التراث الطبيعي كما يأتي المبادئ التوجيھيةلقد حددت 

يؤكد ھذا أن االستخدام اإلنساني المباح والمتوافق مع إدراج الممتلك على التراث العالمي يقود إلى استدامته، و
إنه لمن المھم جدا أن تقييم ظروف الممتلك في وثيقة الترشيح، و يتعرض بكل . مع القيم الطبيعية للممتلكويتوافق 

  .صراحة و وضوح إلى المناطق التي يؤثر فيھا النشاط اإلنساني أو غيره على ظروف الممتلك

  حدود الممتلك و المنطقة اآلمنة: السالمة - ٣٫٨

ي واضح من شروط السالمة أن المساحة  ان ف ران حتمي ع أم ال الموق ة و اكتم الكافي
ة تثنائية الكامن ة االس ة العالمي ف القيم بق . تعري رط مس حة ش دود الواض ا أن الح كم

 . لعرض أن الممتلك يخضع إلدارة و حماية فاعلتين
  .١٠٢-٩٩لالتفاقية متطلبات حدود الممتلكات في الفقرة  مبادئ التوجيھيةلقد عرفت 

إن حدود الممتلك : باختصار
مطلب أساسي لكي يلبي 
الممتلك الطبيعي ظروف 

  .السالمة

يجب أن تكون العمليات الحيوية الفيزيائية و معالم تشكيالت األرض متماسكة . ٩٠المبادئ التوجيھية الفقرة 
ومعلوم أنه ال يوجد منطقة طبيعية مطلقا، وأن كل ). vii (– )x(لممتلكات المرشحة تحت المعايير نسبيا لكل ا

إن األنشطة اإلنسانية بما فيھا تلك األنشطة . المناطق الطبيعية في حالة ديناميكية، وفيھا اتصال مع الناس لحد ما
قد تكون متناسقة مع القيمة العالمية االستثنائية ة، ويين تحدث في المناطق الطبيعيالتقليدية االجتماعية للسكان المحل
  .للمنطقة حيث أنھا مستدامة بيئيا

  الحدود الالزمة لحماية فاعلة: المبادئ التوجيھية

ؤكد على التعبير األكمل عن القيمة يالحدود لفيأتي رسم . لفاعلةإن رسم الحدود مطلب رئيس للبدء بحماية الموقع ا. ٩٩
  .أو أصالة الممتلك/العالمية االستثنائية و سالمة و

لتشمل كل المناطق وتوابعھا التي تعبر بشكل حقيقي ) i(–)vi(ترسم الحدود للممتلكات المرشحة تحت المعايير . ١٠٠
ذلك الحال بالنسبة للمناطق التي قد تمتلك القابلية في ضوء الدراسات عن القيمة العالمية االستثنائية للممتلك، و ك
 .المستقبلية لكي تساھم في تعزيز فھم تلك القيمة

االحتياجات المكانية للموائل واألنواع والعمليات أو ) vii(–)x(تعكس الحدود للممتلكات المرشحة تحت المعايير . ١٠١
كما يجب أن تتضمن الحدود مناطق كافية مجاورة تماما . التراث العالمي الظواھر التي تشكل أساس الترشيح لقائمة

لمنطقة القيمة العالمية االستثنائية لتحمي قيم الممتلك التراثية من التأثير المباشر للتعديات اإلنسانية وأثر استخدام 
  .المصادر خارج المنطقة المرشحة

شح مع واحد أو أكثر من حدود المناطق المحمية كالمتنزھات الطبيعية أو المحميات قد يتفق حد الموقع المر. ١٠٢
ومع أن ھذه المناطق المحمية قد تمتلك خطة إلدارة . الطبيعية أو محميات المحيط الحيوي أو المحميات التاريخية

  . المناطق، إال أن بعض ھذه الخطط فقط قد يتوافق مع معايير إدراج الممتلك
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  .١٠٧ – ١٠٣مفھوم المنطقة اآلمنة في الفقرات  التوجيھيةالمبادئ و قد قدمت 

  
  إرشادات تأسيس حدود كافية للممتلك 

  منظومة متماسكة و متكاملة (يجب أن تطوق حدود الممتلك المعالم الضرورية التي تلبي شروط السالمة
 ).من المعالم و العمليات المتعلقة بھا و التي تدعمھا

 مرتبطة بحماية الممتلك و إدارته القانونيتين تكون الحدود معرفة بوضوح، و . 
  تكون حدود الممتلك منطقية و يمكن الدفاع عنھا بما يخص تعريفھا للمعالم التي تشكل محور التميز في

 .الممتلك
 و ترسم . يجب أن يكون تعريف حدود الممتلك أمرا سھال على أرض الواقع إذا كانت تساعد في إدارته

على المظاھر الطبيعية أو الفيزيائية، كحدود المنحدرات، أو مساقط المياه، أو الوديان، الحدود الجيدة بناء 
كما يمكن أن ترسم الحدود بناء على معالم من صنع اإلنسان لتؤكد أن المنطقة المحددة تلبي . أو األنھار

 .شروط السالمة
  أرض الواقع أمران ضروريانإن خرائط الحدود ذات الجودة العالية، و عالمات الحدود الواضحة على. 
  مع عملية تعريف أولويات ) بما فيھا مشروع تقسيم المناطق(من المھم أن تتزامن عملية ترسيم الحدود

لھذا يجب أن يكون ھناك ارتباط وثيق بين ھذه . ومتطلبات اإلدارة للممتلك المرشح لقائمة التراث العالمي
ة اإلدارية للممتلك و التي ھي مطلب رئيس كجزء من عملية و عملية تحضير الخط) ترسيم الحدود(العملية 
و ھناك دليل مصدري أعده االتحاد الدولي لحماية الطبيعة يتناول تحضير الخطط اإلدارية . الترشيح

  .لممتلكات التراث العالمي الطبيعية

  إرشادات تأسيس المنطقة اآلمنة 

منة، و ھذه المناطق التي ھي ليست قيمة عالمية استثنائية في عموما تعريف المنطقة اآل المبادئ التوجيھيةلقد شجعت 
و فيما يأتي النقاط المفتاحية لتأسيس المناطق اآلمنة وھي . ذاتھا إال أنھا تعتبر جزءا مفصليا حرجا في عملية الترشيح

  : ٢٠٠٨نقاط مشتقة جزئيا من اجتماع الخبراء حول المناطق اآلمنة و التراث الطبيعي الذي عقد عام 

  يجب أن يفھم و بشكل جلي أن المنطقة اآلمنة ال تشكل جزءا من ممتلك التراث العالمي، إنما وجدت لتساعد
و تدرج المعالم ذات القيمة العالمية االستثنائية ضمن حدود الممتلك المرشح و ليس . في حمايته و إدارته

 .المنطقة اآلمنة

  المناطق اآلمنة –ئ التوجيھية المباد
  

  .ينبغي تحديد منطقة فاصلة كلما كان ذلك ضرورياً لصون الممتلك على النحو الالزم. ١٠٣
  

من أجل توفير حماية فّعالة للمتلك المرشح لإلدراج في القائمة، تحدد منطقة فاصلة تحيط به يكون استخدامھا . ١٠٤
وينبغي أن تضم المنطقة الفاصلة الشريط المحيط مباشرة . يه حماية إضافيةأو عرفية تضفي عل/مقيداً بقيود قانونية و

ً في دعم وحماية  بالممتلك المرشح، والمناظر الھامة وغير ذلك من المناطق أو الصفات التي تؤدي دوراً عمليا
تضمن ملف الترشيح وينبغي أن ي. وينبغي في كل حالة أن يتم تحديد المنطقة الفاصلة بواسطة آليات مناسبة. الممتلك

تفاصيل عن حجم وخصائص المنطقة الفاصلة واالستخدامات المسموح بھا فيھا، وأن يتضمن أيضاً خريطة تبين بدقة 
  .حدود الممتلك وحدود منطقته الفاصلة

  
  . وينبغي أن يشرح أيضاً بوضوح كيف تحمي المنطقة الفاصلة الممتلك. ١٠٥

  
نبغي أن يتضمن ملف الترشيح بيان السبب في انعدام الحاجة إلى منطقة وعندما ال تقترح منطقة فاصلة، ي. ١٠٦

  . فاصلة
  

وعلى الرغم من أن المنطقة الفاصلة التعتبر عادة جزءاً من الممتلك المرشح، فإن أي تعديالت تجري فيھا بعد . ١٠٧
  .يإدارج الممتلك في قائمة التراث العالمي ينبغي أن تحظى بموافقة لجنة التراث العالم
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 لمتطلبات الطبيعية و اإلدارية للممتلك، و قد توفر مدى من تعرف المنطقة اآلمنة بالنظر إلى عالقتھا مع ا
 .الوظائف المختلفة

 و قد يكون دور المنطقة . يكون لتأسيس حدود المنطقة اآلمنة مبررا واضحا لعالقته بحماية الممتلك و إدارته
ق بإدارة ضغط ، أو قد يتعل)مثل مصبات األنھار(اآلمنة حماية النظام الطبيعي األوسع الذي يدعم الممتلك 

 ).مثل تضمين الطرق المجاورة و مواقف السيارات التي تؤدي إلى الممتلك(الزوار أو االستخدام الصناعي 
  ،إال أن حدودھا تدرج رسميا بالرغم من أن المنطقة اآلمنة ليست جزءا من ممتلك التراث العالمي المرشح

كجزء مكمل من التزام الدولة ) التراث العالميأو وقت إجراء التعديالت المطلوبة من لجنة ( وقت الترشيح
 .المعنية بحماية الممتلك و إدارته

  في حين أن كل ممتلكات التراث العالمي تحتاج إلى ترتيبات الحماية و اإلدارة، إال أنھا ال تحتاج جميعا إلى
و كما أوضحت . المنطقة اآلمنة، حيث أن المنطقة اآلمنة ھي وسيلة من وسائل تحقيق الحماية و اإلدارة

فإن ھناك طرقا أخرى للحماية كالطرق القانونية، و التنظيمية و غيرھا، و يجب أن تتكامل  المبادئ التوجيھية
 .المنطقة اآلمنة مع أي طرق حماية أخرى

  توفر المنطقة اآلمنة آلية مھمة لمشاركة المنافع من إعالن التراث العالمي مع المجتمعات المحلية، و أصحاب
لكن ھناك مدى من المھددات الكامنة على القيم . قة، كما تحفز االستخدام المستدام، مما يؤكد على وجودھاالعال

 .العالمية االستثنائية و سالمة الممتلكات الطبيعية تتطلب آليات مختلفة للتعامل معھا غير المنطقة اآلمنة
  كانية دمج المناطق اآلمنة في التراث العالمي اعتبارا كبيرا إلم المبادئ التوجيھيةمن  ١٠٢لقد احتوت الفقرة

و ھذا يمكن أن يتضمن العالقة مع . مع أدوات الحماية األخرى التي توفر بدائل و مكمالت لحماية التراث
 . االتفاقيات األخرى، و البرامج، و المبادرات

  :يختلف و تالحظ الخطوات اآلتية في تأسيس المناطق اآلمنة، على الرغم من أن ترتيبھا قد

 تحليل المميزات، و القيمة العالمية االستثنائية للممتلك، و سالمته، و تعريف القضايا الخارجية. 
 تحديد المنطقة أو المناطق اآلمنة كما ھو مناسب. 
 اعتبار القوانين الوطنية أو التشريعات المحلية ذات العالقة بتطبيق المنطقة اآلمنة. 
 لوظائف المنطقة اآلمنة تأكيد التطبيق و اآلليات الفاعلة. 

  حماية و إدارة الممتلك - ٣٫٩

 - )حماية وإدارة الممتلك(يجب أن يقدم الجزء الخامس من ترشيح التراث العالمي 
) المراقبة(و الجزء السادس ) حالة الحماية(مدعما بالبراھين المقدمة في الجزء الرابع 

لمية االستثنائية التي حددت في الدالئل لتلبية المطلب الثالث لعرض حالة القيمة العا
  . الحماية واإلدارة الفاعلتين للممتلك –الجزء األول من ھذا لدليل

و لقد جھز االتحاد الدولي لحماية الطبيعة دليال إرشاديا منفصال يتناول تحضير خطط 
  .اإلدارة لممتلكات التراث العالمي
  .١١٩ - ٩٦وخاه لممتلكات التراث العالمي في الفقرات حول الحماية واإلدارة المتوقد وضعت المبادئ التوجيھية 

  

يجب أن : باختصار
يحمى الممتلك ويدار 
بفاعلية حتى يدرج على 

  .قائمة التراث العالمي

  حماية و اإلدارةال: المبادئ التوجيھية

يجب أن تؤكد حماية الممتلك و إدارته أثناء التقدم بالترشيح على أن القيمة العالمية االستثنائية، و شروط السالمة . ٩٦
  . أو األصالة محافظ عليھا أو محسنة في المستقبل/ و

يلة األمد إما قانونية، أو يجب أن تحظى كل الممتلكات المدرجة على قائمة التراث العالمي بحماية و إدارة طو. ٩٧
و كذلك الحال، يجب أن تظھر الدول األعضاء حماية . تشريعية، أو مؤسسة، أو محلية تقليدية تؤكد على حمايتھا

و يجب أن يذيل ملف الترشيح . كافية للممتلك على المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو البلدي أو التقليدي المحلي
  .لحماية في حماية الممتلكبشرح مفصل عن كيف تعمل طرق ا

  

  التدابير التشريعية والتنظيمية والتعاقدية والخاصة بالحماية
  

تضمن بقاء الممتلك وحمايته من  ينبغي اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية على المستوى الوطني والمحلي التي. ٩٨
 ً  أو أصالته كما ينبغي /نائية، أو على سالمته وعلى قيمته العالمية االستث التطورات والتغييرات التي قد تؤثر سلبا

  . يذ الكامل والفّعال لمثل ھذه التدابيرللدول األطراف أن تكفل التنف
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  الحماية و اإلدارة: المبادئ التوجيھية

  ّعالةرسم الحدود ألغراض الحماية الف
  
ً لضمان الحما. ٩٩  ً أساسيا وينبغي رسم ھذه الحدود على  .ية الفّعالة للممتلك المرشحيعد تحديد تخوم الممتلك شرطا

   . أو أصالته/تماماً القيمة العالمية االستثنائية للممتلك وسالمته و نحو يبرز

، ينبغي أن ترسم حدود الممتلك بحيث تشمل )٦(إلى ) ١(حة بموجب المعايير من فيما يخص الممتلكات المرش. ١٠٠
نائية للممتلك، وكذلك المناطق ن القيمة العالمية االستثكل المناطق والصفات التي تعبر تعبيراً ملموساً مباشراً ع

  . التي توفر، على ضوء البحوث المقبلة، إمكانيات اإلسھام في تعزيز وتقدير ھذه القيمة

على نحو  ، ينبغي أن ترسم حدود الممتلك)١٠(إلى ) ٧(فيما يخص الممتلكات المرشحة بموجب المعايير من . . ١٠١
واطن األنواع الحية والعمليات والظواھر التي كانت المسّوغات األساسية لترشيح ھذه يوفر المكان الكافي لم

وينبغي أن تدخل في ھذه الحدود مساحات المناطق المتاخمة , دراج في قائم التراث العالميالممتلكات لإل
البشري ومن تأثير  ية للممتلك من الزحفللمنطقة ذات القيمة العالمية االستثنائية تكفي لحماية القيم التراث

   .استغالل الموارد خارج حدود المنطقة المرشحة

وقد تتطابق حدود المنطقة المرشحة مع منطقة أو أكثر من المناطق المحمية أو المقترح حمايتھا، مثل الحدائق . ١٠٢
غم من أن مثل وعلى الر. أو المدن التاريخية المحميةالوطنية أو المعازل الطبيعية، أو معازل المحيط الحيوي، 

ھذه المحميات يمكن أن تحتوي على عدة تقسيمات إدارسة، فقد يفي بعض ھذه األخيرة فقط بمعايير اإلدراج 
  .في القائمة

  
  المناطق الفاصلة

  .كلما كان ذلك ضرورياً لصون الممتلك على النحو الالزم ينبغي تحديد منطقة فاصلة. ١٠٣
  

المرشح لإلدراج في القائمة، تحدد منطقة فاصلة تحيط به يكون استخدامھا  توفير حماية فّعالة للمتلكمن أجل . ١٠٤
وينبغي أن تضم المنطقة الفاصلة الشريط المحيط . أو عرفية تضفي عليه حماية إضافية/مقيداً بقيود قانونية و

لياً في دعم رة بالممتلك المرشح، والمناظر الھامة وغير ذلك من المناطق أو الصفات التي تؤدي دوراً عممباش
وينبغي أن يتضمن . يتم تحديد المنطقة الفاصلة بواسطة آليات مناسبةوينبغي في كل حالة أن . وحماية الممتلك

صلة واالستخدامات المسموح بھا فيھا، وأن يتضمن ملف الترشيح تفاصيل عن حجم وخصائص المنطقة الفا
  .ةأيضاً خريطة تبين بدقة حدود الممتلك وحدود منطقته الفاصل

  
  . وينبغي أن يشرح أيضاً بوضوح كيف تحمي المنطقة الفاصلة الممتلك. ١٠٥

  
لة، ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح بيان السبب في انعدام الحاجة إلى منطقة وعندما ال تقترح منطقة فاص. ١٠٦

  . فاصلة
  

فيھا بعد فإن أي تعديالت تجري وعلى الرغم من أن المنطقة الفاصلة التعتبر عادة جزءاً من الممتلك المرشح، . ١٠٧
  .إدارج الممتلك في قائمة التراث العالمي ينبغي أن تحظى بموافقة لجنة التراث العالمي

  
  نظم اإلدارة

  
ينبغي ان توضع لكل ممتلك مرشح خطة إدارية أو أي نظام إداري موثق آخر، على أن تحدد فيھا كيفية المحافظة ١٠٨

  .ن أن يكون ذلك بوسائل تشاركيةة للممتلك المعني، ويستحسعلى القيمة العالمية االستثنائي
  

  .ضرة والمقبلة  ويستھدف نظام اإلدارة ضمان الحماية الفّعالة للمتلك المرشح لصالح األجيال الحا ١٠٩
  

وقج . ويرتھن النظام اإلدارس الفّعال بنوع الممتلك المرشح وخصائصه واحتياجاته وسياقه الثقافي والطبيعي ١١٠
ويمكن ان تشمل . باختالف التطلعات الثقافية والموارد المتاحة وغير ذلك من العواملف نظم اإلدارة تختل

غير ذلك من آليات مراقبة التخطيط الممارسات التقليدية وآليات التخطيط الحضري أو اإلقليمي القائمة، و
 .الرسمية وغير الرسمية
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التخطيط اإلداري لممتلكات التراث العالمي في دليل مصدري منفصل، صيل أكثر عن الحماية القانونية وو ھناك تف

  :إال أنه ال بد من مالحظة ھذه النقاط المفتاحية

 الطبيعي، و يجب أن يعرض الترشيح كيف  إن الحماية الفاعلة مطلب ضروري لممتلكات التراث العالمي
 .ستكون ھذه الحماية و تطبق على أرض الواقع

 

  الحماية و اإلدارة: المبادئ التوجيھية

  : ومع االعتراق بالتنوع المذكور أعاله، فإن نظام اإلدارة الفّعال يمكن أن يتضمن العناصر المشتركة التالية ١١١
  

 شاطره جميع األطراف المعنية؛فھم عميق للممتلك تت )١(
 دورة تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم واستخالص الدروس؛ )٢(
 ء واألطراف المعنية؛مشاركة الشركا )٣(
  تخصيص الموارد الالزمة؛ )٤(
 بناء القدرات؛ )٥(
 .وصف كيفية عمل نظام اإلدارة على نحو شفاف وخاضع للمساءلة )٦(

  
  .يشتمل نظام اإلدارة الفّعالة على دورة طويلة األجل وأنشطة يومية لحماية الممتلك المرشح وصونه وعرضه ١١٢

  

انظر الفصل (االستجابية لجنة التراث العالمي استحدثت، في إطار تنفيذ االتفاقية، عملية للمتابعة  كما أن ١١٣
" ً   "). خامسا"انظر الفصل ( وعملية لتقديم التقارير ") رابعا

  
وثائق وفي حالة الممتلكات المتسلسلة، فمن األھمية بمكان وجود نظام أو آليات لإلدارة تضمن ملف الترشيح ال ١١٤

  ). ١٣٩ – ١٣٧انظر الفقرات (الخاصة بذلك 
  

وفي ھذه . ن قد تم وضع خطة إدارية أو نظام آخر في إدراجة في القائمةالظروف أال يكو ويمكن في بعض ١١٥
وطيف تقترح تعبئة الموارد الحالة ينبغي أن تبين الدولة الطرف متى سيتم تطبيق مثل ھذه الخطة أو النظام، 

ً أن تقدم وثيقة . الالزمة إلعداد وتنفيذ الخطة أو النظام الجديد أخرى ) ائقأو وث(وينبغي للدولة الطرف أيضا
  .يسترشد بھا في أنشطة الموقع ريثما تنتھي من وضع خطة اإلدارة )خطط تنفيذية مثالً (

  
وعندما تكون الخصائص الجوھرية للممتلك المرشح مھددة بنشاط بشري ما، مع وفاء الممتلك المعني بمعايير  ١١٦

تضمين ملف الترشيح خطة عمل ، فإنه ينبغي ٩٥ - ٧٨أو األصالة المحددة قي الفقرات /الشروط السالمة و
وإذا ما لم تتخذ في غضون المدة المقترحة التدابير التصحيحية التي عرضتھا . تبين التدابير التصحيحية الالزمة

لة الطرف صاحبة الترشيح، فإن اللجنة تنظر في شطب الممتلك من القائمة وفقاً لإلجراء الذي اعتمدته بھذا الدو
  )جيم –انظر الفصل رابعاً (الصدد 

  
 لعفت نأ يغبنيو .يفاقثلا ثارتلا كلتممب ةصاخلا ةيرادإلا ةطشنألل لاعّ فلا ذيفنتلا نع ةلوؤسم فارطألا لودلا نا ١١٧

 كاءشرالر ئاسو ةرادإلا نع ةلوؤسملا ةلاكولاو ،كلتمملا يريدم عم قيثولا نواعتلاب كلذ فاطراأل لدولا
  .كلتمملا ةرادإب ةينعملا فارطألاو

  
 عقاوم ةرادإب ةاصخلا اھططخ نم ءزجك رطاخملل ؤيھتلا رصنع جردت أنب فارطألا لودلا ةنلجلا يصوتو ١١٨

  .ةيبيردتلا اھتايجيتارتساو ميلاعلاث الترا
  
  مادتسملا مادختسالا

  
ً يئيب ةمادتسم نوكت نأ ىلع ةفلتخم لاكشأب يفاقثلا ثارتلا تاكلتمم امدختسا حارتقا و مادختسا نكمي ١١٩ ً فيقاثو ا  .ا

ً يبلس اً ريثأت ةمادتسملا تامادختسالا هذھ رؤثت الأ اءركلشاو فارطألا لودلا فلكت نأ بجيو  يةلمعاال يمةقلا ىلع ا
ً مادتسم عونلا اذھ نم مادختسا يأ نوكي نأ بحيو .هتلاصأ وأ/و هتمالس لىوع ،كلتمملل يةائنثتسالا ً ئييب ا  ا
ً يفاقثو    .يرشبلا مادختسالل ةمئالم ريغ تاكلتمملا ضعب نوكت دقو .ا
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 يتوقع أن تقدم خطة إدارة الموقع الفاعلة أو أي نظام إداري آخر في وقت التقدم بطلب ترشيح الممتلك . 
  

 ما يجب أن يجب أن يقدم المبرر المناسب إذا لم تكن ھذه الخطة في مكانھا وقت التقدم بطلب الترشيح، ك
تعلم الدول األعضاء أن لجنة التراث العالمي ال تسمح إلدراج الموقع من غير خطة إدارة، أو عندما تھدد 
سالمة الموقع، إال بتوقع واضح أن الدولة المعنية راغبة و قادرة على االلتزام في عالج ھذه القضايا في 

 .وقت سريع نسبيا
 

 المبادئ التوجيھيةمن  ١١١كثر شيوعا، المتوقعة في الفقرة يجب أن يعنى نظام اإلدارة بالمكونات األ. 
  

  الخطوات العامة لتقديم ملف الترشيح -٣٫١٠

إن وثائق الترشيح ھي جملة مھمة لقيمة الممتلك، و توفر نقاطا مرجعية لمدراء الموقع، و الدول األعضاء، و 
عليا لتقديم وثيقة الترشيح، فليس ھناك إلزام إلصدار و بينما تشجع المقاييس ال. أصحاب العالقة ولجنة التراث العالمي

و قد فرضت الخطوات اآلتية لتساعد في تحضير ملف . ملف ترشيح باھظ الثمن أو مطبوع على أوراق المعة
  :الترشيح

  الوثائق المطبوعة

 و إن كنت في شك، . يجب أن تكون الوثيقة مطبوعة بوضوح، جيدة التنظيم، و تتبع التصميم القياسي
 .رفاحرص على أن يكون التصميم بسيطا و بحجم خط صغي

 قضاياه حيثما الرسومات البيانية لعرض الممتلك واستخدم الصور و
اختر الرسومات أو الصور التي تعطي نقاطا واضحة عن  -أمكن

 .سالمته أو قضاياه اإلداريةالممتلك و قيمه، و
 متلك، اختر الصور التي تعطي تصورا واضحا عن كل معالم للم

 . تجنب التكرار قدر االستطاعةو
 من المفضل أن تراجع الوثيقة النھائية من قبل شخص و. يجب أن يقدم الملف باإلنجليزية أو بالفرنسية

 . طريقة عرضھابارع في إحدى اللغتين للتأكد من كتابتھا و
 و لھذا فإنه يوصى بأن . ة فنيةال تقدم بنية ملف الترشيح نفسھا كوثيقة عامة سھلة القراءة، حيث أنھا وثيق

 . تتمم وثيقة الترشيح بوثيقة أخرى أكثر شعبية بعد اإلدراج
 و لھذا فإن القضية . القضية و مناقشاتھا في الترشيح، و ليس طريقة تقديمھا تذكر أن األولوية لجودة

 !الضعيفة المقدمة بشكل جيد ال تزال قضية ضعيفة 
 لتلبي احتياجات أصحاب العالقة المعنيين اطبع قدرا كافيا من ملفات الترشيح. 
  يجب أن تكون وثيقة الترشيح جيدة التوزيع، مرئية و قابلة للوصول من قبل كل أصحاب العالقة

 .المحليين
 د يكون توزيع نسخ مجانية لھم فكرة جيدة، و إذا كان تغطية نفقتھا مطلبا، فيجب أن ال يحول ھذا في قو

 .صوصا ألصحاب العالقة المحليينجعلھا وثيقة صعبة الوصول خ
 قد يكون توزيع نسخ مجانية طريقة مستحبة لشكر أولئك الذين ساھموا في تحضيرھا. 
 نسخة ١٠٠٠) و بشكل قليل(إلى  ١٠٠الترشيح يتراوح بين أقل من  إن عدد النسخ المثالي لوثيقة.  

  الوثائق اإللكترونية

  مطلوبة لكل الترشيحاتأصبحت النسخة اإللكترونية لملفات الترشيح اآلن. 
  إن النسخة اإللكترونية ھي ذاتھا التي طبعت منھا النسخة الورقية، و لھذا يكون لھا نفس البنية و ترقيم

 .الصفحات
  يوصى بأن تستخدم امتداد الوثيقة المحمولةPDF . 
 تجنب الخطوط غير الشائعة إال إذا كان إدراجھا في الوثيقة أمر ممكنا. 
 و بشكل خاص تجنب استخدام الصور الكبيرة غير الضروريةفكر في حجم الملف ،. 
 إن فكرة إنشاء صفحة إلكترونية للتأكيد على وجود النسخة اإللكترونية من ملف الترشيح فكرة جيدة. 
 توضع أي معلومات داعمة إضافية على قرص مدمج.  

ال ينبغي لوثيقة : باختصار
ملف الترشيح أن تكون باھظة 
الثمن أو مطبوعة على ورق 

لكن، ھناك عدد من . المع
  . األفكار تجعل منھا وثيقة جيدة
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  المالحق

 يح، و كل المتطلبات المفتاحية التي يجب أن تكون وثيقة الترشيح قادرة وحدھا على توصيل نقاشات الترش
و قد يكون مفيدا أن توضع المعلومات اإلضافية . تخص السالمة، و األصالة، و الحماية واإلدارة للممتلك

في مالحق، يشار إليھا ضمن سياق النص في الترشيح، و يكون التركيز على أن تحتوي وثيقة الترشيح 
 .ودة عاليةنفسھا كل المعلومات الضرورية واضحة و بج

 
  يجب أن تتجنب المالحق الطويلة قدر اإلمكان، و يوصى بأن تدرج المالحق التي تعطي معلومات أصيلة

و تجنب أن تضيف وثائق في المالحق، بھدف إكمال . تفصل المعلومات الموجزة في سياق الترشيح 
 .الملف

  
 و ليس عمليا لالتحاد الدولي . قيجب أن يذكر الترشيح بوضوح وثاقة الصلة بالمواد المدرجة في المالح

و لھذا يشار للمعلومة الرئيسة ضمن . لحماية الطبيعة أن يوزع مواد كبيرة ملحقة للمقيمين و المراجعين
وال يتوقع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن يجد المعلومات الرئيسة إذا كانت مغمورة في . سياق الترشيح

  .المالحق

  بل االتحاد الدولي لحماية الطبيعةعملية التقييم من ق -٣٫١١

 مبادئ التوجيھيةحتى يقوم بدوره في عملية التقييم الفني للترشيحات، فإن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة متبع لل
وتجرى عملية التقييم على مدار سنة كاملة، تبدأ من استالم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ملف الترشيح في . لالتفاقية
  :و تتضمن العملية المراحل اآلتية. وتنتھي بتقديم تقرير التقييم للجنة التراث العالمي في آذار من السنة المقبلة نيسان،

  

و فيھا تجمع المعلومات و تدخل على نموذج معلومات قياسي، و يستخدم ملف الترشيح، . تجميع المعلومات .١
 .مواد المرجعية المتوفرة لملئ ھذا النموذجوقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، و غيرھا من ال

 
يرسل ملف الترشيح لخبير مستقل عالم بالممتلك أو قيمه الطبيعية، بما فيھم أعضاء  .المراجعة الخارجية .٢

لحماية الطبيعة و لجانه، و شبكة  الدولياللجنة العالمية للمناطق المحمية، أو خبراء آخرون من االتحاد 
مراجع خارجي كل  ١٣٠-١٠٠و يتم االتصال مع . ( ر الحكومية العاملة في المنطقةالعلماء، و المنظمات غي

 ).سنة تقريبا
  

مھمة تشمل خبيرا أو أكثر من االتحاد الدولي لحماية الطبيعية و المراجعين الخارجيين،  .المھمة الميدانية .٣
وطنية و المحلية، و المجتمعات يقيم فيھا الممتلك المرشح على أرض الواقع، و يناقش الترشيح مع السلطات ال

و عادة ما تكون ھذه المھمة بين شھر آيار . اآلخرون العالقةالمحلية، و المؤسسات غير الحكومية و أصحاب 
و في حالة الممتلكات المختلطة و النسق الطبيعي الثقافي تنفذ المھمة بشكل مشترك مع . إلى تشرين ثاني

 .المجلس الدولي لآلثار و المواقع
  

تجتمع ھيئة مستشاري التراث . اجعة ھيئة مستشاري التراث الطبيعي في االتحاد الدولي لحماية الطبيعةمر .٤
غالبا ما يكون ھذا االجتماع في كانون الطبيعي في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مرة كل سنة على األقل، و

قد يدعى حسب الحاجة الجتماع آخر أو و. لمناقشة كل الترشيحات كلذاألول في مقر االتحاد في سويسرا، و
تقارير المھمات الميدانية، ومالحظات تراجع الھيئة بشكل مكثف ملفات الترشيح، وو. مؤتمر في آذار المقبل

نموذج المعلومات الخاص بالممتلك، و أي مصادر معلومات أخرى ذات صلة، المراجعين الخارجيين، و
و بعدھا يحضر التقرير . ماية الطبيعة و توصياتھا لكل ملف ترشيحوتبدي رأيھا الفني لالتحاد الدولي لح

 .النھائي و يرسل إلى لجنة التراث العالمي في شھر آذار لتوزيعه على أعضاء اللجنة
  

الصور لنتائج وتوصيات يعرض االتحاد الدولي لحماية الطبيعية تقديما مدعما بالخرائط و. التوصيات النھائية .٥
ك للجنة التراث الطبيعي في اجتماعھا السنوي في يونيو أو تموز، و يجيب عن أي أسئلة قد عملية التقييم و ذل

 . و تأخذ لجنة التراث العالمي القرار النھائي بإدراج الممتلك أو عدم إدراجه على قائمة التراث العالمي. تطرح
  

دامة الحوار مع الدولة المعنية استلي لحماية الطبيعة يسعى لتطوير وو من المھم أن يالحظ أن االتحاد الدو
أثناء عملية التقييم، وذلك لتقديم المعلومات الضرورية إن طلبت و توضيح أي أسئلة أو قضايا قد تظھر أثناء 
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مات إضافية من ولھذا السبب، ھناك ثالث حاالت قد يطلب بھا االتحاد الدولي لحماية الطبيعة معلو. التقييم
  :ھي ھذه الحاالتالدولة المعنية، و

 

 عادة ما يرسل االتحاد الدولي لحماية الطبيعية الدولة المعنية مباشرة إلى منظم المھمة  – قبل المھمة الميدانية
في الدولة المضيفة، و في معظم الحاالت تظھر بعض األسئلة و القضايا أثناء التعرف على المھمة، و التي 

 .نية أن تكون جاھزة للنقاش بوقت مسبقو ھذا يسمح للدولة المع. يجب أن تناقش أثناء المھمة
 

 بناء على النقاش الذي تم خالل المھمة، قد يرسل االتحاد الدولي لحماية  -مباشرة بعد انتھاء المھمة الميدانية
الطبيعة رسالة رسمية يطلب فيھا معلومات إضافية قبل اجتماع ھيئة مستشاري التراث العالمي في االتحاد في 

 .تأكد من أن لدى الھيئة كل المعلومات الالزمة للخروج بتوصيات الترشيحكانون أول، و ذلك لل
 إذا وجدت الھيئة أن ھناك حاجة  -بعد اجتماع ھيئة التراث العالمي في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

لتوضيح بعض القضايا، فإن رسالة رسمية ترسل إلى الدولة المعنية تطلب تزويدھا بالمعلومات الالزمة 
و يجب أن تلتزم الدولة بالوقت المحدد كل االلتزام و ذلك لتسمح لالتحاد بإكمال عملية . وقت محدد ضمن
  . التقييم

إذا كانت المعلومات التي أرسلتھا الدولة المعنية أثناء الترشيح و أثناء المھمة الميدانية معلومات كافية، فإن : مالحظة
و من المتوقع أن تكون المعلومات اإلضافية المطلوبة . معلومات إضافيةاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة لن يطلب أي 

معلومات تعنى باإلجابة على بعض األسئلة و توضيح بعض القضايا، و ليست مراجعة كاملة للمعلومات الموجودة 
  .في ملف الترشيح أو معلومات ترشيح جديد

ودفاردي لتقسيم المناطق البيوجيوغرافية لمقارنة في موضوع التقييم الفني للمرشح المقترح، تستخدم طريقة أو
تجعل ھذه الطريقة مقارنة الممتلكات الطبيعية أكثر موضوعية، كما تعطي وسائل . الترشيحات مع ممتلكات مماثلة

و في نفس الوقت، يتوقع من ممتلكات التراث أن تحتوي على معالم . عملية لتعيين التشابه على المستوى العالمي
و يجب التأكيد على أن . وائل حيوانية كانت أو نباتية يمكن أن تقارن على المستوى األوسع للسمات البيئيةخاصة و م

مفھوم المناطق البيوجيوغرافية يستخدم فقط كأساس للمقارنة، و ال يلزم ممتلكات التراث العالمي لتدرج تحت أي من 
المحافظة على مناطق التنوع الحيوي، والمناطق الحيوية و إضافة إلى ذلك، إن التصانيف العالمية، مثل . المعايير

، و مراكز )مجلس الطيور العالمي(، و مناطق الطيور المتوطنة العالمية )WWF( الخاصة بصندوق الحياة البرية 
اية االتحاد الدولي لحم( ، و تصنيف الموائل ) صندوق الحياة البرية/االتحاد الدولي لحماية الطبيعة(التنوع النباتي 

مركز رصد -برنامج األمم المتحدة للبيئة/ ، و مراجعة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )و ھيئة بقاء األنواع/ الطبيعية
و إن المبدأ اإلرشادي ھو . ومراقبة الحماية لشبكة التراث العالمي تستخدم لتعريف الممتلكات بمستوى التميز العالمي

  .المناطق ذات القيمة العالمية االستثنائية أن ممتلكات التراث العالمي ھي وحدھا

في النھاية، إن عملية التقييم مدعمة بما يقارب العشرين مرجعا مجزأ يخص محميات العالم، نشرت من قبل االتحاد و
و . مركز رصد و مراقبة الحماية و غيرھما من الناشرين –الدولي لحماية الطبيعة، و برنامج األمم المتحدة للبيئة 

) ٢(؛ )أوشيانا(مراجعة نظام المناطق المحمية في أفريقيا، و آسيا، و جنوب غرب األطلسي ) ١: (المراجع ھيھذه 
السلسلة العالمية ألطلس التنوع الحيوي، و ھو ) ٣(قاموس المناطق المحمية في العالم و ھو مرجع من أربعة أجزاء؛ 

قاموس الحيود ) ٥(ھو مرجع مكون من ثالثة أجزاء؛ قاموس مراكز التنوع النباتي، و ) ٤(مرجع من ستة أجزاء؛ 
و ھو مرجع مجموع في " نظام تمثيل عالمي للمحميات البحرية) " ٦(المرجانية في العالم و يقع في ثالثة أجزاء؛ 

وتوفر ھذه الوثائق جميعا نظام نظرة واسعة تمكن من مقارنة أھمية حماية المناطق المحمية عبر . أربعة أجزاء
  .العالم
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  معلومات إضافية

لالستزادة من القراءة عن عمل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في التراث العالمي، بما فيھا الوثائق اإلرشادية 
بخصوص مفھوم القيمة العالمية االستثنائية، و الدراسات المحورية و األطر و اإلستراتيجية العالمية للتراث العالمي، 

  :آلتيفإنه يمكنك زيارة العنوان ا
www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_resources/wcpa_publications/wcpa_whpub/index.

cfm  

  للتغذية الراجعة

لحماية الطبيعة بأي تغذية راجعة بخصوص ھذا الدليل و ذلك إلدراج المعلومات المحسنة يرحب االتحاد الدولي 
الرجاء . لتطوير الدليل حتى يكون مفيدا قدر اإلمكان ألولئك الذين يعملون في تحضير ترشيحات التراث العالمي

  :االتصال بنا وإرسال مالحظاتك الراجعة على العنوان
 

IUCN 
Rue Mauverney 28 
CH-1196 Gland 

Switzerland 
Tel: +41 22 999 0160 
Fax: +41 22 999 0025 

E-mail: wcpa@iucn.org 
http://www.iucn.org/wcpa 

و يأمل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن يجد أولئك الذين يعملون في تحضير ملفات ترشيح التراث العالمي ھذا 
ية الراجعة من الذين استخدموا ھذا الدليل في تحضير ملفات ترشيح الدليل مفيدا، و باألخص، نود أن نحظى بالتغذ

  .التراث العالمي
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  عناوين و تفصيالت الھيئات االستشارية للجنة التراث العالمي: ١الملحق 

  المسؤوليات ضمن االتفاقية  بعض التفاصيل  االسم و العنوان

المركز الدولي لصون الممتلكات 
  الثقافية و ترميمھا

 
Via di S. Michele, 13 
I-00153 Rome 
Italy 
Tel : +39 6 585 531 
Fax: +39 6 585 53349 
Email: iccrom@iccrom.org 
http://www.iccrom.org/ 

  

ھو مؤسسة حكومة دولية مقرھا الرسمي 
أسست من قبل اليونسكو . روما، إيطاليا

وظيفتھا الرسمية أن تقوم ، و١٩٥٦عام 
وتقديم المساعدة التوثيق، بعمل األبحاث، و

برامج التوعية الشعبية التدريب والفنية، و
لتقوية حماية التراث الثقافي الثابت أو 

  .المتحرك

يشمل دور المركز الدولي لصون 
  :ترميمھا في االتفاقيةالممتلكات الثقافية و

  أن يكون الشريك األولى في تدريب
 .التراث الثقافي

  مراقبة حالة الحماية في ممتلكات
 .تراث العالمي الثقافيةال

  مراجعة طلبات المساعدة الدولية
 .المقدمة من الدول األعضاء

 الدعم بما يخص تقديم المدخالت و
  .أنشطة بناء الكفاءات

  الدولي لآلثار و المواقع المجلس
  

49-51, Rue de la 
Fédération 
75015 Paris 
France 
Tel : +33 1 45 67 67 70 
Fax : +33 1 45 66 06 22 
E-mail: 
secretariat@icomos.org  
http://www.icomos.org/  
 

ھو مؤسسة غير حكومية مركزھا الرئيس 
، ١٩٦٥أسست عام . باريس، فرنسا

دورھا ھو التشجيع على تطبيق المواد و
والتقنيات العلمية في النظرية والطرق، 

المحافظة على التراث المعماري 
إنھا عملھا معتمد على دستور . والتاريخي

مبادئ االتفاقية الدولية لحماية وترميم 
الدستور الذي أبرم في (اآلثار و المواقع 

  ).مدينة البندقية

يشمل دور المجلس الدولي لآلثار 
  :والمواقع في االتفاقية

 حة لإلدراج تقييم الممتلكات المرش
 .على قائمة التراث العالمي

  مراقبة حالة الحماية لممتلكات
 .التراث العالمي الثقافية

  مراجعة طلبات المساعدة الدولية
 .المقدمة من الدول األعضاء

  تقديم المدخالت و الدعم بما يخص
  .أنشطة بناء الكفاءات

  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
IUCN 
Rue Mauverney 28 
CH-1196 Gland 
Switzerland 
Tel: + 41 22 999 0160 
Fax: +41 22 999 0025 
E-Mail: wcpa@iucn.org  
http://www.iucn.org/wcpa  

  

تأسس االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 
، ليجمع كال من المنظمات ١٩٤٨

الحكومية و أنواع مختلفة من المنظمات 
إن . غير الحكومية في شراكة عالمية

مھمته ھي التأثير، وتشجيع المجتمعات 
ومساعدتھم حول العالم للمحافظة على 
سالمة وتنوع الطبيعة، و للتأكد من يكون 
أي استخدام للمصادر الطبيعية عادال 

مركزه الرئيس في غالد، . ومستداما بيئيا
  .سويسرا

دور االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في 
  :اتفاقية التراث العالمي

  تقييم الممتلكات المرشحة لإلدراج
 .على قائمة التراث العالمي

  مراقبة حالة الحماية لممتلكات
 .التراث العالمي الطبيعية

  مراجعة طلبات المساعدة الدولية
 .المقدمة من الدول األعضاء

يخص تقديم المدخالت و الدعم بما 
  .أنشطة بناء الكفاءات

  


