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  لمحة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

ة عون للعالم من أجل إيجاد حلول واقالعلى تقديم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعمل  اً ألعي ديات إلحاح ر التح ة كث والمتعلق
  .لتنميةاالبيئة وب

يشعدة محاور مختلفة ھي  علىالدولي لحماية الطبيعة يعمل االتحاد  ة وسبل الع اخي و الطاق ر المن وي والتغي وع الحي  التن
الم،  وتخضير االقتصاد الكريم ة حول الع اريع الميداني ة وإدارة المش م االبحاث العلمي ى اجل من خالل دع ا يعمل عل كم

م لممارسات من خالل جمتطوير السياسات والقوانين وأفضل ا ة واألم ر الحكومي ات غي ة والجھ ع كل من الجھات الحكومي
 ً   .المتحدة معا

ة  ١٠٠٠فاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة أقدم وأكبر مؤسسة بيئية عالمية، تضم أكثر من  ة حكومي ات مختلف عضو من جھ
ي  ١١٠٠٠أكثر من يضم وغير حكومية ، كما  ه ف ي ھيئات ر متطوع ف داً ب ١٦٠خبي ر من . ل اد أكث ي االتح  ١٠٠٠يعمل ف

  .الجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص حول العالم و من الشركاء من القطاع العام،مئات مع مكتباً و ٦٠موظف في 

www.iucn.org   

 

   .العالمي الطبيعياتفاقية التراث / كھيئة استشارية في اليونيسكواالتحاد كجزء من دور أصدر ھذا الدليل 

  

  شكر وتقدير

اطق  دعم موظفياالتحاد الدولي لحماية الطبيعة يشكر  ة للمن ة العالمي ة وأعضاء الھيئ اطق المحمي امج المن ي برن اد ف االتح
ارية ا ات االستش المي والھيئ الميالمحمية، والزمالء في اليونيسكو مركز التراث الع راث الع ة الت ا . ألخرى للجن ز كم ينتھ

يلشكر  االتحاد الفرصة اھموا ف ذين س دليل إصدار ھؤالء ال ذا ال رارد : ھ ارد، جي تيان بوھ ان، باس يم بادم د، ت تيفان أمان س
اورد، سميث، مارك ھوكنغز،  -ستيفاني أيسينغ، إليري ھاميلتونكولين، جان بيير دوآرت، غي ديبونيه،  روس جيفري ھ ب

بس، جيفريز، جوزيف كينغ، إغور ليسينكو، جولي ميد ان فيلي رد، أدري ا بي ر أوغدين، جورجين يلتون، جيوف موصلي، بيت
ھارلد بالتشر، كيشور رو، ميتشلد روزيلر، بيدرو روزبل، بيتر شادي، ديفيد شيبرد، لي توماس، جيم ثروسيل، فرانسيس 

  .نكلفورثي، جاميني ويجسوريا، كوميكو يونيدا، كيفان زو

  

  غالند، سويسرا  ١١٩٦ --CH ٢٨االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، برنامج المناطق المحمية، شارع موفيرني 

www.iucn.org/wcpa  
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اد  ة ان تسمية الكيانات الجغرافية في ھذا الكتاب، وعرض المواد ، ال تعبر بأي حال عن رأي االتح ة الطبيع دولي لحماي ال
ين  وغيرھا من المنظمات المشاركة بما يخص الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو منطقة ، أو من السلطات ، أو بشأن تعي

   .حدودھا أو تخومھا

ذا المنشور ال تعكس بالضرورة  ي ھ ا ف اد آوعالوة على ذلك، إن جميع وجھات النظر واآلراء التي أُعرب عنھ راء االتح
  .لدولي لحماية الطبيعةا

  األتحاد الدولي لحماية الطبيعة، غالند سويسرا: منشور من قبل

  والمصادر الطبيعيةلحماية الطبيعة االتحاد الدولي لحماية الدولي  ©: حقوق الطبع محفوظة

إعادة اصدار ھذا المنشور لألغراض التعليمية ، أو غير ذلك من األغراض غير التجارية مسموح دون إذن خطي مسبق إن 
 .إلى المصدرمن صاحب حقوق الطبع ، بشرط التنويه بصورة كاملة 

اصدار ھذا المطبوع ألغراض إعادة البيع أو ألغراض تجارية أخرى محظور دون إذن خطي مسبق من صاحب و إن 
  .لملكيةا

. االتحاد الدولي لحماية الطبيعة برنامج المناطق المحمية، والتخطيط إلدارة ممتلكات التراث العالمي الطبيعي: االقتباس
  .٣٥pp. الطبيعة: غالند ، سويسرا 

  .روزابالبيدرو / الطبيعة © الجزر والمناطق المحمية من خليج كاليفورنيا ممتلك التراث العالمي، والمكسيك ، : الغالف

  ديلوين دوبويس: تصميم

  برنامج المناطق المحمية –االتحاد الدولي لحماية الطبيعة : إعداد

  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة: طباعة

  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة: متوفر في

  خدمة المنشورات  

  ٢٨شارع موفيرني 

  غالند ١١٩٦

  سويسرا

  ٠٠٤١٢٢٩٩٩٠٠٠٠: ھاتف

  ٠٠٤١١٢٢٩٩٩٠٠٢٠: فاكس

  books@iucn.org  

  www.iucn.org/publications   

 .وھناك قائمة للمنشورات االتحاد متاحة أيضا
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  ھيفاء شعبان عبدالحليم: الترجمة

 نشأت حميدان :المراجعة والتدقيق
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  المستخدمين اإلرشاديدليل   - التخطيط اإلداري لممتلكات التراث العالمي الطبيعي

 المحتويات
 ٢ شكر وتقدير

 ٦ التمھيد

 ٧ المقدمة.١

 ٩ إطار التخطيط اإلداري للممتلكات التراث العالمي الطبيعي.٢

 ١٢ للخطط اإلدارية لممتلكات التراث العالميمبادئ إرشادية .٣

 ١٤ المراحل األساسية في تحضير الخطة اإلدارية.٤

 ٢١ محتويات الخطة اإلدارية.٥

 ٣٢ راجعالم.٦
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  التمھيد
  

ة ھي ممتلكات التراث العالمي  ة والطبيعي الم الثقافي بعض أكثر األماكن فرادة على كوكبنا، ألنھا تضمن مجموعة من المع
ي الفاعلة ھذه األماكن للحماية والعناية، والتخطيط الجيد مرتبط مع اإلدارة  ، تحتاجشي ثمينوكأي . االستثنائية والفريدة الت

  .يمكن تنفيذھا

  

ق المسؤولين الغرض من ھذا الدليل ھو مساعدة ھؤالء إن  ة عن طري ا الطبيعي المي وقيمھ راث الع عن إدارة ممتلكات الت
ك ما الذي يجب أن يفكروا فيهاقتراح  ذا الممتل ة لھ د إصدار الخطة اإلداري دليل . عن ذا ال ه ھ امج عمل و ال يوصي ب ببرن
ديم بإلعداد الخطة اإلدارية لممتلكات التراث العالمي، كما ال يوصي  معين ةوضع قواعد أو تق ة معين ول لمشكلة إداري . حل
لإن  ادات الموجودة بالفع ز  ما يجعل ھذا الدليل مختلف ھو أنه يعتمد على اإلرش ع التركي ة، م داد الخطط اإلداري حول إع

المي تؤخذعلى بعض قضايا محددة  راث الع ات الت دليل كمجموعة يجب أن يستخدم . باالعتبارضمن ممتلك ذا ال أدوات ھ
ة ناجحه: "تساعد على إيجاد إجابة لـ المي اإلداري ل " :ما الذي يجعل خطة ممتلكات التراث الع ة دلي ون بمثاب وأيضا أن تك

 .التي من شأنھا أن تساعد على تحقيق نجاح التخطيط اإلداري للموارد

ى   اء عل د بن دليل أع ذا ال رة ھ ة خب دير ومعرف ديرة بالتق دولي ج اد ال ة ضمن االتح اطق المحمي ي التخطيط اإلداري للمن ف
ة  اطق المحمي ة للمن ه العالمي ة وھيئت ة الطبيع داد الخطط )WCPA(لحماي م إع ي دع اد ف اركة االتح ة ؛ وتضم مش اإلداري

راث  ات الت يط اإلداري لممتلك ول التخط ة ح ة تدريبي ي ورش تخدمت ف دليل اس ذا ال ودة ھ المي، ومس راث الع ات الت لممتلك
ام  تالعالمي عقد ا ع ي ألماني ا ٢٠٠٦في مدينة فلم ف دليل ، كم ع ال راءانتف لة من الخب ة سلس دليل . من مراجع ذا ال ر ھ يعتب

  . حول إدارة ممتلكات التراث العالميالخطوة األولى للحصول على دليل أوسع 

دول األطراف  م ال ى دع وارده المتاحة عل زم ضمن م ة ملت ة الطبيع دولي لحماي اد ال إن االتح باإلضافة إلى ھذا المنشور ف
وأصحاب العالقة اآلخرين بجمع المعلومات اإلضافية أو تقديم النصح للخطط اإلدارية لممتلكات التراث العالمي من خالل 

بكة ا ةش اطق المحمي ة للمن ة العالمي ي الھيئ راء ف دعم أن . لخب ذا ال ن لھ ون يمك ر يك وفراأكث ھل ت دول و أس دمت ال ، إذا تق
اعدة  تالمؤھلة التي طلب الميبالمس راث الع ة من صندوق الت ة طلب المساعدة الدولي ل من ١استخدام آلي ادة التموي ، أو زي

  .مصادر أخرى من ھذا القبيل

  

ا  ات أن كم ة االحتياج ورة والنصح لعملي ديم المش ر يجب تق المي تتغي راث الع ات الت ى ممتلك ات المفروضة عل والمتطلب
ية يجري . إدارتھا التخطيط و ا فأصدر ھذا الدليل في صيغة مؤقتة مشيرا إلى أن عددا من المنتجات الرئيس ا تطويرھ حالي

إن إلدارة عملية لالتخطيط  أفضل الممارسات فيإن . ٢٠١٠قد يتتطلب تعديلھا قبل عام الذي األمر  ذا ف كثيرة التطور و لھ
 .استمراربمحتوياته تحت التحديث تظل موضع ترحيب حيث ھي اقتراحات أو تعليقات على ھذا الدليل  أي

  

 

  ٢٠٠٨سويسرا –االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، غالند 

 

 

   

                                                            
1 http://whc.unesco.org/en/funding/ 
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 المقدمة .١

وع  ھذه المناطقو تمثل العالم، مساحة من  %١٢المناطق المحمية أكثر من تغطي  ى التن اظ عل ائل الحف واحدة من أھم وس
ار ميعترف ب و. الثقافي في العالم والتراثالحيوي وخدمات النظم البيئية  ط عدد مخت ا فق ة عالمي تاذ ابأنھنھ ا  ،ةأھمي وأنھ

الميبموجب قيمة عالمية استثنائية تمتلك  راث الع ط من مساحة %  ٨تحظى  و. اتفاقية الت الم فق ي الع ة ف اطق المحمي المن
ع . التراث العالميممتلكات نة بمكا ة التمت ال الالحق يفمن حق األجي اطق الت ذه المن ة طب بھ ة تراثي ع بقيم ة تتمت ة وثقافي يعي

  . اليمكن استبدالھاعالمية 

ة  ؤولية عام اك مس المي ھن راث الع ات الت و ممتلك ن نح ل م ك قب ؤولأولئ اتالمس ذه الممتلك ن ھ مان ، ين ع ي ض أال وھ
انون لمحافظة عليھاا ة اإلدارةولكن  ،ليس فقط من خالل الق ة أيضاً،  من خالل فاعلي الخطط اإلداري دمف ائل  تق ةناجوس  ع

المي اتمتطلبأحد ال ھي ةأنظمة اإلدارة الموثقّ فمثل ھذه الخطط أوغيرھا من للقيام بھذا،  ان ، فلجميع ممتلكات التراث الع ك
ة  ةساعدبھدف الم اإلرشاديھذا الدليل اصدار  ة في تحضير خطط إداري ع فاعل راث  ةإدارب الصلة يذولجمي ات الت ممتلك
  . العالمي

  :كاآلتي ھذا الدليل اإلرشادييقسم 

  ھذا القسم(حول الدليل اإلرشادي  مقدمةيعطي  :١القسم( 
  لتخطيط اإلداري لممتلكات التراث العالمي الطبيعيا محتوياتيراجع : ٢القسم. 
  ة لممتلك تراث عالمي طبيعييلتحضير خطة إدار المبادئ اإلرشاديةيقترح : ٣القسم. 
  في اصدار الخطة اإلدارية المراحل األساسيةمراجعة  :٤القسم. 
  الخطة اإلدارية محتوياتيقترح  :٥القسم 
  وقراءة إضافيةالمراجع قدم قائمة من ي: ٦القسم. 

  ھذا الدليل؟ من يستفيدمن 

اتيحضّ يقومون بت يساعد منلھذا الدليل صّمم  ة لممتلك المي الطبيعي ر الخطط اإلداري راث الع دربون غي الت رھم أو من ي
  .وتطويرھاأمراجعتھا لحتى على تحضير الخطط اإلدارية أو

  الخطة اإلدارية مھمة؟تعتبر لماذا 

  : علىقادرة الخطط اإلدارية مھمة وذلك ألنھا 

  ةجھود المبذولالتفكير اإلداري وال توجيهتحقيق متطلبات االتفاقية من خالل. 

 إدارتھا وتحسينھابالتالي ممتلكات ولة اقيم وسالميق لماذا وكيف سيتم الحفاظ على تقديم بيان واضح ودق. 

 ع وضع إطارع ي نشطة األمل لجمي ك ف نواتالممتل ة  ١٠ -٥ خالل الس ك ضمن رؤي ة، وذل ـالقادم نة  ٣٠ – ٢٠لل الس
 .القادمة

  ي اھذه الممتلكات من وجه نظرھم الخاصة عن غايات ھؤالء األشخاص المسؤولين وشرح طموحات ى ف لمحافظة عل
 .أھميتھا العالمية

  إلدارة واستخدام الموارد والموظفيناجھود توجيه وتركيز و دارة المنظمة، في اإلتوفير االتساق واالستمرارية. 

  ي، ولمفھوم التراث العالمي إعطاء المصداقية ة على المستوى المحل دولي وأھمي وطني وال ع الال  ةدرجمال اتممتلكجمي
 .على قائمة التراث العالمي

  تمكين الجميع على فھم أسباب قيامھم بھذا العملمع التشجيع على اتخاذ القرارات بشكل تعاوني. 

 ى ة اإلدارية إعطاء وسائل إلشراك أصحاب العالقة خالل عملية إعداد الخط ى الحصول عل ؤدي إل ذي ي دعم األمر ال ال
 .والتأييد

  التي من الممكن أن تأثر بشكل سلبي على ممتلك التراث العالميوالتأثير بشكل مباشر على الخطط واألنشطة األخرى. 
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  رقياس  موضوعية، والمؤشرات التي يمكنب اإلدارة تقدم على عملية الدالةالمعلومات  إلىاالنتباه ا  التغي ة خالل بھ عملي
 .المراقبة والتقييم

  فعالية اإلدارة تقييمزيادة مقدار المساءلة وتحديد وسائل. 

وم " د عامعق"على أنھا   الخطة اإلداريةيمكن أن تعامل  ي تق ين المؤسسة الت اإلدارةب ة ب راث  وأصحاب العالق ك الت لممتل
يم تقوم بتحسين، كما أنھا أداة العالمي ة والتقي دّ ، فأنشطة التواصل والمراقب ة المع از معظم الخطط اإلداري د تمت ة بشكل جي

مولية اعد ، وبالش ي  تس لف ا تقلي ات وتخطيھ الل العقب ن خ م  م ن فھ ين م كان المحلي ين الس ةتمك ك خط  ةياإلدار الممتل
دادھا عملية فيأكثر شراكھم إو ررة. اع ة متك ة عملي الخطط اإلداري ة الأن أي  ف تمرةعملي ذي يضمن تخطيط مس  األمر ال

 .بممتلك التراث العالمي المتعلقةقضايا والشؤون على مواكبة الاإلدارية  حفاظ الخطط

 من يستفيد من خطط اإلدارة للممتلكات التراث العالمي؟

ة له نحو إيجاد وتقوية الشراكات الخطط اإلدارية التوجيتقدم  راث المطلوب ك الت يم وسالمة ممتل ة ق احماي الخطط الع لمي، ف
م  حسب، ليس فقط للعاملين أوالمسؤولين في إدارة ممتلكات التراث العالمياإلدارية ذات أھمية  ذين لھ ؤالء ال لكن أيضاً لھ

  :الممتلك في المستقبل، فھي تتضمنبتأثير أواھتمام 

 سياسين لھم تأثير أو اھتمام في الحماية .١

 ھؤالء اللذين يخصصون الموارد والكوادر .٢

 الممتلكيعيشون في أو يستخدمون ھؤالء اللذين  .٣

  مراقبة وكتابة التقارير حول التغيرات البيئيةال عنالمسؤولين ھؤالء  .٤

   



  دليل ارشادي للممارسين – التخطيط اإلداري لممتلكات التراث العالمي الطبيعي 

٩صفحة

  إطار التخطيط اإلداري للممتلكات التراث العالمي الطبيعي .٢

ه  يتحققالذي عمل الھذا القسم إطار يلخص  ة في راث العملي ات الت ي ممتلك المي التخطيط اإلداري ف ي،ع أوال من  الطبيع ف
ات ا أن خذ باالعتبارالمھم األ المي وضع ممتلك راث الع دارةلت ا الم أخرى عن ي والمخطط لھ ة أو ب اطق ختلف بطريق المن

  :لمناطق المحميةا االتحاد الدولي لحماية الطبيعة فو يعرّ ، المحمية المدارة بشكل جيد

ي " ة خدمات النظام البيئ ة وإدام ة الطبيع ق حماي دار لتحقي منطقة واضحة الحدود خصصت وت
  ”٢فاعلةوالقيم الثقافية المرافقين لھا من خالل آليات قانونية أو أخرى 

تدامةتساھم في تحقيق التنمية ، فھي لمجتمع الدوليفي تحقيق حماية الطبيعة لدوراً مھماً  شبكة المناطق المحميةتلعب   المس
ھامھا  ن سبل العيشيتحسو ى اس رمالكريم، باإلضافة إل ا يحت ي االقتصاد بم دم ف ة والأساسيات  ويخ ى الحماي اظ عل يم حف ق

ة (MDGs)٣أھداف األلفية للتنميةتعمل . المناطق المحمية اطق المحمي ى المن امج العمل عل الخاص  (POWPA)، وبرن
 .في الحماية ل لدور المناطق المحميةشاموعام  إطارك ٤(CBD) باتفاقية التنوع الحيوي

المراحل دقة في عملية  أكثرمن  لتخطيط واحدواتتكيف مع التغييرات، مستمرة  عملية دارة المناطق المحميةعملية إإن 
ساھم وي يرتبطومع ذلك فإن التخطيط اإلداري ؛ )١انظر الشكل (التراث العالمي  ممتلكاتللمناطق المحمية أو الفاعلة اإلدارة 
ً جزئي  شامالً وتوجيه ارشاد  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والھيئة العالمية للمناطق المحميةيقدم . بجميع أجزاء ھذه العملية ا
ً ومكثف . للمناطق المحمية ضمن سلسلة الخطوط اإلرشادية ألفضل الممارسات للمناطق المحميةحول التخطيط اإلداري  ا

كما أن جميع ھذه  ،األخرى ذات العالقةوالمصادر يسية لھذه السلسلة العناوين الرئالقسم السادس من ھذا الدليل  فيدرج في
  .٥الھيئة العالمية للمناطق المحمية/ االتحاد الدولي لحماية الطبيعةااللكتروني موقع الالخطوط األرشادية متوفرة على 

 

  )٢٠٠٦ھوكنغز وآخرون (اإلدارة للمناطق المحمية فاعلية إطار عمل الھيئة العالمية للمناطق المحمية لتقييم  ١الشكل 

خاصة اللكن ھناك عدد من القضايا  ،دارة المناطق المحميةإل أفضل الممارساتة لھذه السلسحقق ان ت حتمالوبالرغم من ا
المي،  راث الع ات الت التخطيط لممتلك ط ب ات وھي فق ةمتطلب ذكورة متعلق ؤوليات الم ي  بالمس ةف ادئ التوجيھي ق  المب لتطبي

 .كمرجع له المبادئ التوجيھيةأخذ ري ألي ممتلك تراث عالمي يحب أن يأن التخطيط اإلدا. ٦اتفاقية التراث العالمي

                                                            
2 Dudley, N. (ed.) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. IUCN, GlandSwitzerland. 
3 http://www.un.org/millenniumgoals/ 
4 http://www.cbd.int/protected/ 
5 http://cms.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_resources/wcpa_bpg/index.cfm   
6  http://whc.unesco.org/en/guidelines/ 
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راث المتطلب األول واألوضح   ة أن ممتلكات الت رتبط بحقيق م
المي  ومالع ا مفھ اً لتحقيقھ ا عالمي رف بھ ة ال معت ة القيم عالمي

تثنائية اال ار(س ر اإلط ا  ،)١انظ ق كم ب ان يحق روط يج ش
ة واإلدارة،  المة والحماي ك الس ى وذل اظ عل توياتالللحف  مس

ة  ةالمرتفع تمر ف لالتفاقي ق اليجب ان تس ة بتحقي ؤولية طويل مس
ي في ااألمد  لحفاظ على قيم وسالمة ممتلك التراث العالمي والت

  .تقع على عاتق متولي أمور ھذه المناطق الفريدة

تثناو ة االس وم تعريف القيمة العالمي المي يق راث ع ك ت ئية لممتل
ي م، )٢انظر اإلطار(على سلسلة من معايير محددة  ا يعن أن م

ددة للم اقيم ك ممح دد االتل ي تح ي الت ارات ھ ة العتب خاص
المي في ظلومكانته العالمية وأھميته  راث الع من و .اتفاقية الت

ه ھذه أن المھم توضيح  راف ب المعايير المحددة ھي وراء االعت
ددة وأخذ كممتلك تراث عالمي  ة احتياطات مح من أجل الحماي

اكواإلدارة،  ا ان ھن ةمتطلب كم ة ا وھي ات معين ة وكتاب لمراقب
ي اليونيسكو المي ف راث الع ة الت يم للجن ذه الق . التقارير حول ھ

ا ممتلكات التراث العالمي الطبيعي إن جميع األحوال بو ادة م ع
وي  رى  ايمقتح ة أخ ي ذات أھمي توى اإلقليم ى المس عل

ي،  ى المحل وطني أوحت ذه أوال زز ھ ةفتع يم الثقافي ا  الق أھميتھ
ى  لعل ى األق ي عل توى المحل ة . المس ن ان القيم الرغم م وب

ك  ى إدارة ممتل اص عل كل خ ز بش تثنائية ترك ة االس العالمي
ار  م أيضاً أن تأخذ اإلدارة باالعتب التراث العالمي لكن من المھ

ودة ب يم الموج ع الق ك ذلك جمي االممتل ر عم ا إذا  بغض النظ م
فقط محصورة  أم ال، وعدم جعل اإلدارةإدراجه كانت سبباً في 

  . القيمة العالمية االستثنائية في الممتلكوحماية  إدارةفي 

ة المالئمإن  ا ة واإلدارة الحماي ة لم ق الفاعل ات بيتعل ممتلك
ات  المي، من متطلب راث الع ةالت المي اتفاقي راث الع ، فيجب الت

ة  أن رى موثق ة أخ ة إداري ة أو أنظم ة إداري ك خط ر (يمتل أنظ
ار ق ٧)٣اإلط اً ان تحق ع أيض ا يتوق ة ، كم ة اإلداري ذه الخط ھ

ر عنممتلكات التراث العالمي الطبيعي شروط السالمة، ل  فيعب
اس  ارة عن مقي راث الطبيعي السالمة أنھا عب اظ الت مدى احتف

  ). ٤انظر اإلطار( بتمامة وكمال صفاته

المي الطبيعي ف  راث الع ات الت ارة عن غالباً ما تكون ممتلك عب
الم اذج الو األع ل نم نظمألفض ة  ل اطق المحمي مالمن ع  لألم م

ار  ذ باالعتب دولياألخ ام ال ر وراء  ،االھتم بب اآلخ و المس فھ
وب  ونأوج ن  ن تك اٍل م توى ع ى مس ة عل اإلدارة والحماي

ة، االلت رف ذات العالق دول الط ن ال ة وإن زام م دار خط اص
املة ي ة ش زام إداري ى الت د عل و ؤك رف نح ة الط ق يتحقالدول

  .المجتمع الدولي نحو أكبرھا بشكل اتمسؤولي

زوار كجزء لوتأكيداً ع ى نقطة أخرى حول ممتلكات التراث العالمي، أال وھي أنه غالباً ما يصاحب الترشيح توقع جذب ال
اظ ، وھو  ة والحف من األسباب للتقدم للترشيح، ففرضت اتفاقية التراث العالمي على الدول األعضاء واجباً أكثر من الحماي

  .عرض ھذه الممتلكات والترويج لھا

                                                            
7  ً  من توقع عادة أن تقدم خطة إدارية،  لكن ھناك أنظمة إدارية موثقة يمكن أن تحقق متلطبات االتفاقية أيضا

  القيمة العالمية االستثنائية: ١اإلطار 

ي  ة تعن ن الناحي راث م ذا الت ا ھ ع بھ ي يتمت ة الت ة الفائق الدالل
ة و ة /الثقافي دود الوطني ه الح اوز أھميت ث تتج ة بحي أو الطبيعي

رية  ة للبش ال الحاضرة والمقبل تركة لألجي ة مش وتصبح أھمي
  . جمعاء

  

  ٤٩الفقرة : المبادئ التوجيھية

  

  معايير التراث العالمي:٢اإلطار

ايير  المي الطبيعي أحد مع يجب أن تحقق ممتلكات التراث الع
 :على األقل اآلتيةالتراث العالمي 

  
م ) ٧( ر أو يض ة النظي ة منقطع واھر طبيعي ى ظ وي عل ينط

ة  ة فائق ة جمالي تثنائي وأھمي ي اس ال طبيع اطق ذات جم من
  النظير

  
ن يقدم أمثلة فريدة لمختلف مراحل األرض، بما في ذلك أ) ٨(

جل الح ة س ة الھام ات الجيولوجي ى األرض، وللعملي اة عل ي
الم  ي تطور التشكيالت األرضية، أو المع الجارية والمؤثرة ف

  الجيومورفية أو الفيزيوغرافية الھامة؛
  

يقدم أمثلة فريدة للعمليات اإليكولوجية والبيولوجية الھامة ) ٩(
ة  اه العذب ة األرضية ونظم المي نظم البيئي المؤثرة في تطور ال

ة وا ات النباتي ة والجماع احلية والبحري ة الس نظم اإليكولوجي ل
  والحيوانية؛

  
ة ) ١٠( ا دالل ة وأكثرھ واطن الطبيعي م الم ى أھ تمل عل يش

ك  ي ذل ا ف ع، بم ين الموق ي ع وجي ف وع البيول ون التن لص
ة  ة عالمي ددة ذات قيم اس مھ ى أجن وي عل ي تحت واطن الت الم

  .على الثرواتاستثنائية من وجھة نظر العلم أو المحافظة 
  

  ٧٧الفقرة : المبادئ التوجيھية

  

  متطلبات اإلدارة: ٣اإلطار 

ة أو أي  ك مرشح خطة إداري اميجب أن توضع لكل ممتل  نظ
ى  ة المحافظة عل ا كيفي دد فيھ ى أن تح ر، عل ق آخ إداري موث

ممتلك المعني، ويستحسن أن يكون لالقيمة العالمية االستثنائية ل
  ذلك بوسائل تشاركية 

  ١٠٨الفقرة : المبادئ التوجيھية
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ع ل م ير يجب التعام يم والتفس ياحة والتعل زوار، والس اليب إدارة ال ودة بأس ث الج ن حي وم م ات العم ي توقع ة  تلب المرتبط
اك عالمة تجارية يجب ان يتوائم ھو شعار التراث العالمي ف على قائمة التراث العالمي، بإدراجه ذه الجودة، وألن ھن ع ھ م

ة و اوظروفأنظمة سياسية  دابيراجتماعي ة ت ة مختلف ية وقانوني داً  مؤسس اجئ أب يس من المف الم فل وجود مجموعة  حول الع
االواسعة من  راث الع ق. لميمناھج واألساليب والنماذج للتخطيط اإلداري لممتلكات الت ذا يحق الرغم من أن ھ ات لطمت وب ب
 :التأكيد علىلكات التراث العالمي عن ممتالمسؤولين يجب على لكن اإلتفاقية، 

  ممتلك؛ العالمية االستثنائية والسالمة في الضمان حماية طويلة المدى للقيمة 
 لتطبيقھا؛ فاعلة في الممتلك ووسائل كافية أو عرفية /وجود معايير قانونية وتنظيمية و 
  ك تعكس دود الممتل ك إن ح يم الممتل اٍف ق ى نحو ك وي يجب أن (عل وع الحي ي التن المي ف راث الع ات الت لممتلك

ة  دم أساسيات حول أھمي ي تق ة، والت ات الحيوي ات، والعملي واع والمجتمع ل، األن ات مساحية للموائ تعكس متطلب
 ). الممتلك وسالمته

  ة حول  مناطقة آمنةوجود الحاجة إلى ة، وامنالممتلك مع أنظمة إجباري نظم ك ل يم الممتل ي تضمن ان ق أثر  لت تت
ةالتأثيرات من عكسي بشكل  ذه . الخارجي ةوإذا كانت ھ اطق اآلمن ر ضرورية  المن اد يجب غي ائل إيج ةوس  بديل

 .ممتلك من العوامل الخارجية في الموقعتضمن حماية قيم ال
  ة ة وجود خطة إداري ع الضغوطات فاعل ع جمي رز تفاعل اإلدارة م ان تب ي المك ك ف ي تواجه الممتل والقضايا الت

ة تقديم فوائد للمجتمع المحلي والزوار بفيصبح قادراً على . رھاأو تخطى أث يلوتحدد طرق تقل ضمن حدود حماي
 .متلكمجميع القيم المھمة لل

اأن األمر و خالصة  ة لمي والخطط اإلدارية لممتلكات التراث العالمي الطبيعي عبارة عن أداة لحماية ممتلك التراث الع آلي
  .تنفيذ اتفاقية التراث العالميفي مفيدة تساعد الدولة الطرف 

  )من المبادئ التوجيھية(شروط السالمة لممتلكات التراث العالمي : ٤اإلطار 

وبناء على ذلك يتطلب . أو الثقاقي بتمامه وكمال صفاته/ان شرط السالمة ھو عبارة عن قياس مدى احتفاظ التراث الطبيعي و. ٨٨
  :فحص شروط سالمة الممتلك العوامل التالية

 احتواء الممتلك على كل العناصر الالزمة للتعبير عن قيمته العالمية االستثائية؛   .أ 
 أن يكون حجمه كافياً بحيث يعبر عن شتى المعالم والعمليات المجسدة ألھميته؛  .ب 
 أو اإلھمال؛/مدى تضرره جراء التنمية و  .ج 

فيزيائية ومعالم التشكيالت  - غي ان تظل العمليات البيو، وينب)١٠(إلى ) ٧(وفيما يتعلق بالممتلكات المرشحة بمقتضى المعايير . ٩٠
األرضية سلمية نسبياً، من المسلم به أنه التوجد منطقة واحدة حافظت على أصالتھا األولى، وأن المناطق الطبيعية جميعھا ھي 

المجتمعات التقليدية والمحلية، فاألنشطة البشرية، بما فيھا أنشطة . عادة في تغير دائم، فضالُ عن التفاعل إلى حد ما مع البشر
وقد تكون ھذه األنشطة منسجمة مع القيمة العالمية االستثنائية للمنطقة عندما تجري على نحو . تجري غالباً في المناطق الطبيعية

 ً  مستدام بيئيا

 المطبقة على الممتلكات المرشحة) ١٠(إلى ) ٧(كل معيار من المعايير من  مقابلباإلضافة إلى ذلك فقد حدد شرط السالمة في . ٩١
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  اإلرشادية للخطط اإلدارية لممتلكات التراث العالمي  .٣

ي خاصة الاالت الحبعض وجود  وبالرغم من م  توردالت ي القس ة ، ٢ف داد خطة إداري الكن إع راث ال تلممتلك المي الت ع
دأ عن الخطط ال ة األخرىطبيعي تختلف قليالً من حيث المب اطق المحمي ة للمن ي . اإلداري ة المتطورة والت فالخطة اإلداري

ة تختلف انشأت منذ فترات طويلة  داً بالحماي وى عنواصبحت تقلي ك ذات  من حيث المحت رة التل ة الخب ي اإلدارة قليل  أوف
ااأل ودة فيھ طة الموج ف إدارة . نش اطقفتختل ك  المن ن تل كان ع ة بالس ي ا المأھول اطق ف ة لمن ةالطبيعي ي بعض البري ، وف

ات الوساطة وحل النزاعات الحاالت  ى عملي ز قد تحتاج الخطة اإلدارية أن تركز عل ي حين يكون التركي ي ف األساسي ف
ي حين بعضھا يو. على العلوم واألبحاثمناطق إدارة الموائل  ة فعالَ ف ك خطط إداري ع تمتل ا بعض المواق خطط وجد فيھ
ط،أو  لكن بشكل مصغر ا تظھر ضرورة وجود  مبّس تراتيجيةوھن ة اس رر  وثيق عتب د وتوزي واردال تحدي ى م ك ا عل لممتل

  .إدارتھا بشكل مالئمالعمل على و

ددة بيجب ان تكون التصميم شكل وفالخطة اإلدارية لممتلك التراث من حيث ال ة مح نظم اإلداري ة ال ة ونضوج وفاعلي طبيع
  .فيهالموجودة 

ورامن  مجموعةدائما  فھناك ،الختالفاتھي طبيعة ابغض النظر ما  ا، والقضايا  ألم ا والتعامل معھ من الواجب معالجتھ
ى  ؛ألساسية لھاالمبادئ افالخطة اإلدارية ترتكز عليھا  األمر الذي ينعكس على  ةوماھية انعاكسھا عل ة  حماي ة العالمي القيم

ة  .والسالمةثنائية االست ا؛ عملي ارتين ھم ين أجب ا مھمت بغض النظر عن الظروف المحلية فإن عملية إصدار خطة إدارية لھ
  .اإلدارة ومحتواھا

  عملية تحضير الخطة اإلدارية

  :وسائل تضمنالخطة اإلدارية والتفكير وتطوير إعداد يشمل 

 المجتمعسع من مجموعة أووفاعلة لجميع أصحاب العالقة  مشاركة. 
  الممتلك وسير عمله مع المحيطن جميع أصحاب العالقة لمزايا، وقيم وسالمة أادراك. 
 ات و كة المعلوماتمشار ال والتوقع ة(جدول األعم تقبلية كقاعدة للرؤي داف المشتركة  ،)المس ع أصحاب واألھ م

  .األنشطةقبل البدء بتحديد العالقة 
 المشاركة بالملكية والدعم الموجودين من أجل المناھج واألنشطة المطلوبة لحماية الممتلك. 
  الخطة كقاعدة أساسية تنفيذمشاركة الجھات ذات االختصاص وأصحاب العالقة في. 
 ة والتقييمضمان فاعلية اإلدارة من خالل التخطيط والتنفيذ والمراقب. 
  المطلوبةاألنشطة بحيث يتم تحقيق  ،وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتھاالخطة عبارة عن أن ضمان. 
  ى الخطة أن ضمان ل، تحصل عل ة كك دعم من خالل الوحدة اإلداري واال ع الك ة بحيث تجم در وأصحاب العالق

 .الداخليين حول طريقة واحدة للعمل وبرامج العمل

  محتويات الخطة اإلدارية

المي، بات اتفلطفي ظل متفاعلية  مصداقية وذات  للمتلك التراث العالمي الخطة اإلداريةحتى تكون  راث الع ة الت فيجب اقي
 : لمحتوياتھا أن

 وبالمقابل تستجيب للقضايا المحلية ذات العالقةللممتلك الوضع العالمي  نحو تركز. 
  ولةؤقيم الممتلك بطريقة طموحة وواقعية ومستحمي. 
  ن سالمة القيم الطبيعية في الممتلكوتحسّ  تحميتحقق المخرجات التي. 
 فيهواإلھتمامات المختلفة الممتلك قيم رة واضحة، وشاملة ومتكاملة بين التأكيد على إدا. 
 ة والبرامج الدمج بين السياسات  كيفية توضيح ة الدولية والوطنية والمحلي ة تكون وإمكاني ا بطريق مرتبطة تحقيقھ

 .بالممتلك
  ى الخطط أثير عل تراتيجيات الت رى الواالس ي تضمن األخ نأن ت ا ل ئة عنھ طة ناش ة أنش ك  أي ى الممتل ؤثر عل ت

 .المنطقة على المستوى العالمي مكانةاھتماما ل وسوف تولي
 ة   ةالماضيواألنشطة توجھات التعلم من الماضي من خالل التطلع لألمام والنظر للخلف وال ذه المعرف تخدام ھ واس

 .االحتياجات المستقبليةوتوقع في استباق 
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 وليس االفتراضات حقائقالو أن تكون مبنية على األدلة. 
  ة تضمن ات إمكاني ة المخرج ق وأن مراقب ة تحقي ر كيفي دافتظھ مح باألھ ا تس ة ، كم ة دوري ا مراجع لتطويرھ

 .داعمةلتصبح وثائق مساعدة وفاعلة مؤشرات  وضمھاوتحديثھا، 

  
  األخرىواالستراتيجيات ربط الخطة اإلدارية لممتلكات التراث العالمي مع الخطط 

ة وھناك العديد من الخطط  راث واالستراتيجيات المحلي ك الت ى ممتل ؤثر عل ي من الممكن أن ت ة الت ة واإلقليمي الوطني
رأساسية لسياسات والتشريعات الوطنية فا، وبين الممتلك مھم جداً  فھم العالقة بينھافالعالمي،  يجب  جداً ولھا تأثير كبي

 .االعتباربأخذه 

ا فر لخطة إدارية لممتلك تراث عالمي قبل البدء في التحضيو  ة وتأثيرھ من الضروري جداً تحديد االحتياجات المختلف
 .السياسات التنموية واستخدامات االراضي على

ك أن إن أي خطة أخرى من الممكن وجماعي، على العمل الذھا تعتمد عادة في تنفيالخطة اإلدارية ف ى الممتل ؤثر عل ت
ا؛ والرابط ھذه العالقة إدراك عندف.  اإلداريةممتلك التراث العالمي خطة يجب تنسيقھا جيداً مع  م يصبح من  بينھ المھ

ة يجب أن تنعكس  أنه جداً إدارك ة والمحلي ي الخطط اإلقليمي راث  األھداف األساسية للخططف ات الت ة لممتلك اإلداري
المي تُ وفي بعض األحيان . العالمي راث الع ات الت ر السياسات والخطط الحاجة إلظھر الخطط اإلدارية لممتلك ى تغيي

  .على الممتلك ةؤثرالماألخرى 

ى دور ووضع  بنفس القدر من األھمية، ةاإلتفاق عل دم وجود الخطة اإلداري ي حال ع راضي أو لألآخر تخطيط ، ف
ي فإذا ما وضعت . ارعمل الستخداماتھاإط ةمنطقة التراث العالمي ف اكن معزول ديل ، أم ون ب إن الخطة يمكن أن تك ف

فإنه قد يكون مھما لخطة اإلدارة أن تلعب دور خطة استخدام األراضي اإلقليمية أو المحلية أو التطويرية لحين للخطط
اد وع إيج ذا الن زام من السلطات . خطة من ھ اق السياسي و االلت وع من االتف ذه الظروف، يتطلب وجود ن و في ھ

 .المعنية، على أن تستخدم الخطة كأداة إرشادية الستخدامات األراضي و تطويرھا
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  المراحل األساسية في تحضير الخطة اإلدارية .٤

ةعلى أن  الميخطة إدارية شاملة لممتلكات التراث العيعتمد تحقيق  ى . تمر الخطة في عدد من المراحل المختلف فيحب عل
ة  ة مقترح ل مرحل ة  أنك ع الظروف المحلي ف م اتتكي تالئم معھ االت وأن ت م الح ي معظ رتبط ، وف رجي ل  مخ ةك  مرحل

ا . ىخرألبا ذا التسلسل ھو اشراك أم ي ھ تثناء ف ر و، الجمھور االس ع ھو أم ة م ذه العملي ع مراحل ھ ي جمي ضروري ف
نواألساليب اختالف التقنيات  ة م ي كل مرحل تخدمة ف ذه المس ة ھ د أن . العملي داد الخطة  المراحل األساسيةو يعتق ي إع ف

  :ھياإلدارية 

  الشروع والتخطيط للعمل: ١المرحلة 
 قيم الطبيعية الموجودة فيهالفھم خصائص الممتلك و :٢ المرحلة  
 اتخاذ قرار من يجب اشراكه؟ ومتى؟: ٣ المرحلة  
 للمتلك االتفاق على الرؤية وتحديد األھداف اإلدارية : ٤ المرحلة  
 اختبار الخيارات اإلدارية: ٥ المرحلة  
 االتفاق على سياسات اإلدارة: ٦ المرحلة  
 االتفاق على األنشطة اإلدارية: ٧ المرحلة  
 اإلدارية االستشارة وأخذ الموافقة على الخطة: ٨ المرحلة  
 مراقبة الخطة : ٩ المرحلة  
 مراجعة الخطة: ١٠ المرحلة  

  :كل مرحلةحول تنفيذ  اتوجيھاآلتية األجزاء و تقدم 

  الشروع والتخطيط للعمل: ١ المرحلة

  الفشل في اإلعداد، واإلعداد للفشل

ً  إعداد الخطة اإلدارية مھم جداً كيفية إن  م وتوضيح قدخطة يال إلعدادفالطريق المتخذ  كأھمية محتوياتھا، تماما م فرص لفھ
الميقيم  راث الع ك الت ا، الخاصة في ممتل د االحتي يجب أن كم ذه اجات وخاصًة يخدم أيضاً تحدي ي تواجه ھ ديات الت التح

ات لالمملتلك من خالل ا ٨تعطي فكرة ورؤية جيدة حول قيم. المنطقة ةمعلوم ة  المقدم ة الطبيع دولي لحماي اد ال خالل لالتح
زام الضروريمن إن خطة تمكّ العملية إعداد إن ف .الترشيحملف ل التقييم دعم وااللت اد ال ات نيج ة  من الجھ من أجل المھتم
  . ممتلكات التراث العالميلعلى حماية القيمة العالمية االستثنائية  تعملالتي  األنشطة اإلداريةتنفيذ 

ا، لكنة اإلدارية ليست حدثاً ثابتاً أوالخط ا غاية في حد ذاتھ ين ھ ة مستمرة ب ارة عن عالق ات العب ين وممتلك ذين أولئك ب الل
نفس يشعر ، فمن خالل تنفيذ الخطة اإلدارية بھذا الشكل فقط باإلدارة والشركاء يقومون ة ب درجميع أصحاب العالق من  الق

ة واألنشطة ھم في الملكية للممتلك وتأثير رارات اإلداري هالق ذا ، في ة يتطلب ل داد خطة إداري ة إع ً تعاونفاعل ين  اً مستمر ا ب
   .تشاركيتفكير متكامل وعمل ضمن لتالجھات المھتمة 

ذا العمل إن  داً التخطيط لھ ل ضروري ج ه ، قب انن فمالشروع في ة بمك داد األھمي ة اإلع ر كيفي ومن المسؤول عن  تقري
ي ظل اليقوم بالعمل ويجب تشكيل فريق خطوة أولى فبعد اتخاذ قرار إعداد الخطة اإلدارية للممتلك وك اإلعداد، ه، ف توجيھ
  .بين جميع األفراد تنسيقالمھارات  كخبير يمتلإشراف 

ممتلك يحتاج مختصين في مجاالت مختلفة، فإن الكفاءات األساسية لفريق ألن كل وتختلف عن بعضھا،  اتوألن الممتلك
  :التاليبشكل جماعي وبالحالة المثالية  تضممتعدد التخصصات يجب ان 

 .ة عن الممتلك وقيمته الطبيعية والثقافيةيليفصالت محليةالمعرفة ال •
 .لخدمات النظام البيئي في المنطقة فھم علمي •
ك على محيطهفھم لألمور االقتصادية واالجتماعية للممتلك والتي بالتالي تؤثر عليه و • دمھا الممتل ي يق ، والفوائد الت

 .للمجمتعات المحلية

                                                            
: جميع وثائق االتحاد لتقييم ممتلكات التراث العالمي متوفرة على الموقع االلكتروني لمركز التراث العالمي  8 http://whc.unesco.org/en/list   لكل ممتلك على حدى على صفحته
 الخاصة
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 .الميزانيةإعداد  تدابيرالتجاري وضم برنامج لتكاليف األنشطة و قدرات في التخطيط •
 ).كتابة ومحادثة(مھارات االتصال والتواصل بفاعلية  •
 .خبرة في إدارة المعلومات •
 .والتأييد ومھارات التيسيرأواالقناع مھارات في المفاوضات  •
 .نحساسية سياسية وقدرة على بناء عالقات قائمة على المصداقية مع اآلخري •
 .إدراك وفھم احتياجات اآلخرينفي مرونة وتساھل ورغبة  •
 .مھارات إدارة المشاريع •
 الرؤية والواقعية •
 .المجتمعات المحليةإشراك مھرات تيسير في  •

  :كاآلتيفي وضع موجز خطة المھمة األولى لمجموعة التخطيط تتلخص و 

 .إعداد الخطة واالتفاق على كيفية تنفيذ المھمةنطاق تحديد  •
 .لھا بحاجة التيتقييم وتجميع المھارات  •
 .الوقت والمھارات والموارد المتاحة محدداتوتطابق ذلك مع  اق على برنامج إعداد الخطةفاالت •
ة، لتوضع  • وارد المطلوب دد المسؤوليات والم ة، وتح ذه العملي ي ھ ية ف دد المراحل األساس ان واضح يح إصدار بي

 .ضمن اطار عمل زمني واقعي
 تحديد جيمع ھذه العناصر،  •
ر • يما األخي ذه العناصر، ال س ه ،ةتعريف كل من ھ ه  و فائدت وفير أن ة لآلخرين، فضال عن ت يسمح بشرح العملي

 .وسيلة للتحقق من التقدم في العملية

ة إن الموازنة  دم آلي دةمالمناسبة والتي تحدد التكاليف والمصاريف مطلب مھم للعمل، فصندوق التراث العالمي يق الئم تت في
  .والتي تمنح من أجل دعم إعداد الخطط اإلدارية) ٥انظر اإلطار" (المساعدة الدولية"الدول األطراف وھي 

  :بشكل عام يقدم صندوق التراث العالمي األنواع التالية من المساعدات

 المساعدة في حاالت الطوارئ  .أ 
 المعونة التمھيدية   .أ 
اعدة   .ب  ي المس ة واإلدارة ف دريب والبحوث( الحماي ال الت ي مج ة ف  المعون

 )واإلعالم والتوعية التعليمأجل المعونة من و التعاون التقنيو

دول،  ة من ال ذا فالمساعدة الدولية متوفر فقط لمجموعة معين يل ق  ينبغ التحق
ن  ل األم ة قب اعدةھلي ب المس دم بطل ول التق ات ح ن المعلوم د م ، ولمزي

 . المبادئ التوجيھيةالقسم السابع من ، انظر المساعدة الدولية

كنت إذا "فھم خصائص الممتلك والقيم الطبيعية الموجودة فيه : ٢ المرحلة
  "أين تحاول أن تذھبإلى لن تعرف فإنك ،  ال تعرف أين أنت

ي  إن فھم حالة الممتلك وخصوصاً ظروفه وميوله مطلب تحضيري حاسم ف
  .التخطيط اإلداري، كما يجب تقديم شرح له في مقدمة الخطة اإلدارية

ل  سبيل المثال ىللمساعدة في ھذه العملية، فعلھناك أدوات مختلفة  ك من خالل دراسة استطالعية أو تحلي يمكن تحقيق ذل
SWOT )يكون تقنية مفيدةقد تحليل فال) القوة والضعف والفرص والتھديدات. 

األساسية ب األساسي لھا ھو فھم الوثائق لطخصائصھا، والم حول جميع ممتلكات التراث العالمي معلوماتيجب أن تمتلك 
ةتتوقع  .قائمة التراث العالمي ىللمتلكات المدرجة عل وم أن  المبادئ التوجيھي تثنائية يحدد مفھ ة االس ة العالمي ة عوالقيم الق

المي، والسالمة  راث الع افي(القيم بالنسبة لمعايير الت راث الثق ات الت ان الجوانب ، )واألصالة لممتلك ا وبي الرئيسة لحمايتھ
ذا . وإدارتھا ام وقد وضع ھ ذ ع ل ٢٠٠٥الشرط فقط من د لمث المي تفتق راث الع ر ممتلكات الت ذي جعل أكث ذه ، األمر ال ھ
هالتي تعكس األھمية جملة بعضھا يمتلك ف، الجملة ك وبعضھا اآلخر ال يمتلك ارير . قيم الممتل ر تق اد و يمكن أن تعتب االتح

  المساعدة الدولية: ٥اإلطار

دول  ة لل ديم المساعدة الدولي تنص اإلتفاقية على تق
افي  المي الثق راث الع ة الت األطراف من أجل حماي

يھا  ي أراض ود ف ي الموج درج، أو والطبيع والم
المي راث الع ة الت ي قائم إلدراج ف ل ل . المؤھ

ف  ة كردي اعدة الدولي ى المس ر إل ي أن ينظ وينبغ
للجھود الوطنية المبذولة لصون وإدارة الممتلكات 
ة  ي قائم المي وف راث الع ة الت ي قائم ة ف المدرج
ذر  دما يتع ر عن رض للخط المي المع راث الع الت

  .الوطنيتأمين الموارد المالئمة على الصعيد 

 )٢٣٣الفقرة : المبادئ التوجيھية(
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ا  ا يرافقھ ة مصدراً الدولي لحماية الطبيعة لتقييم الممتلكات وم رارات اللجن تثنائية من ق ة االس ة العالمي ق القيم ا لتوثي رئيس
داد ول متوفرة حمزيد من المعلومات لاويتوفر . للممتلكات ة إع ة اإلجمل ة العالمي تثنائية القيم ي س دادف ة إع أن كيفي ل بش  دلي

تخدمين اإلرشادي دليل/ ترشيح مواقع التراث العالمي الطبيعي : لھذا الدليلوھو مرافق الجملة م يوتقد وفرو ؛المس ى  مت عل
  .٩الھيئة العالمية للمناطق المحمية –الموقع االلكتروني لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

  :ما كانت تحديد إذا لإلعادة النظر الجملة المتاحة فھي تحتاج  تأيا كانو

  مبادئ التوجيھيةللالتوقعات الحالية تحقق. 
 بشكل عام حتى اآلنالممتلك لتمثيل الوضع القائم وحالة دقيقا تقدم فھما سھال و. 
  بالحالة المرغوبة"توضيح إذا ماكانت القيم الطبيعية للممتلك" 
 السماح بعمل مقارنة في المستقبل. 

ً  الحالةوتقريباً تكون  لذا من المستحسن . وجود بعض الثغرات في المعلومات بما يخص ممتلكات التراث العالميھي  دائما
دء االنتظار بدالً من فبناء العمل على سد الثغرات عند إعداد وتنفيذ الخطة اإلدارية،  ل الب رات قب د الثغ حتى االنتھاء من س

  .من سياساتھا وإجراءاتھاتحدد خطة إدارة أعمال المسح ضعلى سبيل المثال أن بالتخطيط، ينبغي 

  اتخاذ قرار من يجب اشراكھم؟ ومتى؟: ٣ المرحلة

اظ فاعلة أساسي لتحقيق خطة إدارية  أمر شراك أصحاب العالقة في عملية اإلعداد للخطة اإلداريةإن إ ة والحف تدعم الحماي
ة إشراك وفھم متى وأين يمكن . ممتلكات التراث العالمي على المدى الطويلعلى  ة والشركاء خالل عملي أصحاب العالق

داً،  اس ج ر حس ة أم داد الخط ق إع د تحقي ة وو يعتم روف المحلي ى الظ ك عل ن ذل ين م راك المھتم ة إلش ات القائم الترتيب
ذي يجب اشراكھمف. الشركاء الرئيسيين والمجمتع المحلي ة أولئك ال ة التشاور التحديد المبكر لھوي ي عملي ي  ف التخطيط ف

ا ح أمر ضروري، وتحقيق النجا م ماھيأن كم ة  ةفھ د اإلشراك عملي داد الخطة واإلدارة عن ذا إع ا، وھ ر حاسم لنجاحھ أم
  : يعني

 ودينامكية الممتلك الرئيسية لحركةأصحاب العالقة الرئيسيين تبعاً بعناية تحديد ال. 
  ،ولماذا نحن بحاجة لحمايتھاالشرح بوضوح لآلخرين حول القيم الطبيعية الرئيسية في الممتلك والقيم األخرى. 
 ص الممتلكشة والمحاورة حول القضايا التي تخاالتفاق على طريقة شفافة ضمن حدود للمناق. 
  للمناقشةقضايا غير حماية الطبيعة بحاجة إدراك أن. 
 المشاركة في مخاوف وآمال الناس. 
  ًعملية اإلشراك تأخذ الكثير من الوقتأن اإلدراك مبكرا 
 بقاء المرونة.  

ً أحد أكثر العوامل أھمية في ممتلكات التراث العالمي ھو إشراك المجتمعات المحلية،  كثير من ما تشكل ھذه القضية ل وغالبا
ً المدراء  والمجتمعات المحلية والسكان المحليين المتنقلين ، بالدرجة األولىالسكان األصليين إذ يعنى بربط  ،كبيراً  قلقا

ونصائح عن  اً أفكار ١٠من سلسلة أفضل الممارسات إلدارة المناطق المحمية اإلصدار الحادي عشر يقدمو .بالمناطق المحمية
  .طرق تحسين العدالة في العالقة بين المدراء والجتمعات، وجعل الحماية تعمل بشكل أفضل

تمر حول االحتياجات الخاصة يتضمن إشراك  وعي والمشاركة بالمعلومات بشكل مس ع ال ة رف كأصحاب العالق . بالممتل
  .واشراكھم أيضاً في نقاش حول الخيارات وبناء الثقة على المستوى المحلي والوطني والدولي

ً أن اشراك أصحاب العالقة ال يعني ف ي أن على العمل دائماً ولھم،   تحديد األولويات واألھداف مفتوحة تماما المخرجات الت
ً  ممتلكات التراث العالمي مرتبطةفال تسعدھم، المي كما ھو  ،طلبات رسميةبمت أيضا راث الع ة الت ي اتفاقي ين ف ذكورة مب والم
ةضمن  ادئ التوجيھي ة المب ذ االتفاقي ي ينبغي ، لتنفي ة المطاف والت ي نھاي ً جميعأخذھا ف ات  ا د التوجھ د تحدي ار عن باإلعتب

ة ل . والمخرجات للخط ي ك ة ف ن مرحل ة التخطيطم ؤينبغي  عملي ون بتحضير الخطلھ ذين يقوم ددات  طالء الل م المح فھ
ھذه الطريقة سيصبح من  ففيلممتلك، ا واقعضمن قرارات وخيارات أي  تخاذالمحددات األخرى ألو ،والسياسية ،القانونية

                                                            
9 http://cms.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_resources/wcpa_publications/wcpa_whpub/index.cfm 
10 Borrini-Feyerabend, G.; Kothari, A. & G. Oviedo (2004): Indigenous and Local Communities and Protected Areas: Towards Equity and 

Enhanced Conservation. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 11. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
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ن ،الواضح ألصحاب العالقة ما ھو المتوقع منھم ك وسالمتھا ھموإلى أي حد يمك يم الممتل اش حول ق فال . المفاوضة والنق
ق  ن تحقي ي إدارة ماليمك اح ف افع نج ادل المن ى تب ة عل ت قائم ا كان المي إذا م راث الع ات الت ط متلك تفيدين أو فق ين المس ب

م  في الممتلك؛ المھتمين د واالتففإذا ما ت داف المشتركة تحدي لة من األھ ى سلس كاق عل ي تحمي سالمة الممتل ، فيكون الت
ر كل أكب مون بش ة مض اح للخط ى و ،النج اً عل ل أيض الل يتحقتعم ن خ د م ن السياق الفوائ ة م لة مدروس ات سلس س

اوض والتنازالت بشأن حل القضايا الصعبة يجب ان تبنى على أساس  واإلجراءات، فالمساومات إطار مشترك  ضمنالتف
 . يحترم القيمة العالمية االستثنائية والقيم األخرى في الممتلك

ى البداية لكن منذطة اإلدارية في عملية إعداد الخإشراكھم بالرغم من أن جميع أصحاب العالقة يرغبون في ف  الحرص عل
ذااألشخاص المالئمين إشراك  ا  في الوقت المناسب لھ اره وكم ةينبغي اختي ة بعناي د يكون ، تام ة فق بعض أصحاب العالق

اداً أ ر انتق ة أو كث ؤالء دراي رين، فھ ن اآلخ أثيراً م ك أو ت ة للممتل ة التقليدي ة والمعرف ات الفني ن ان ذوي المعلوم ن الممك م
ات أساليبيكونوا بحاجة ألشراكھم ضمن  ة  وأوق ذين عن مختلف م ل بحاجةنحن ھؤالء الل ارات اإلدلھ ففي . رةاتطوير خي

يم أو  ى التنظ بعض الحاالت قد يكون من الضروري دعم مجموعات أو قطاعات قد تقدم مساھمات قيمة لكنھا أقل قدرة عل
ة فمن الضروري التخط. التعبير عن نفسھا ذه العملي تخدام مّيسر خارجي لھ ات، فاس ع الفئ يط بفاعلية لتعزيز مدخالت جمي

زة لمنظور  ة أو متحي ة معين ل منظم ا تمث ى أنھ ھي طريقة مفيدة تضمن المشاركة الفّعالة وعقد المناقشات دون أن ينظر إل
  .معين

م  هوبالمثل فإنه من المھ تبعاد  إدراك أن ذيينبغي اس اأولئك ال ةن يعارضون أعم ة اإلداري ون من أن الخطة ل الھيئ ، أو قلق
ر جوھري في المشاركة بدال من استبعادھم نخراطھم، فاستؤدي إلى المزيد من القيود على مصالحھماإلدارة  ى ھو أم ، حت

اك لذا والتواصل،  في االتصال معينة مشاكل ظھرن اوإ ذين ل ضرورةستكون ھن ك ال ل أولئ ا بحساسية من قب لتعامل معھ
راتم لديھ ي مھارات وخب اوض تسوية النازعات ف ات التف ي ف. أو تقني ة خاصة ف ألة ذات أھمي ذه المس اتھ ابرة  الممتلك ع
  .ممتلكات التراث العالميوجود من  الھدفاللذين ال يعون حقاً ين المحليأصحاب العالقة مجموعات أو من قبل لحدود ا

ائي، زيج النھ ن الم ر ع ة ال بغض النظ ا حاج اك دائم تراتيجية فھن د وس ل أصلتحدي اھمة ك م دور ومس ة فھ حاب العالق
يين،  ونالرئيس امتھم لتك ومھم واھتم د ھم ة وتوحي كة وممثل ة متماس يون ، فأصحاب العالق ة الرئيس لطات اإلداري ر الس غي

 :والمجتمعات المحلية

  األقسام والوكاالت الوطنية الحكومية 
 إدارة الحكومة المحلية. 
 الھيئات غير الحكومية 
 المجتمعات المحلية المھتمة 
  أو مجموعات الفنية المھتمةالمختصون. 
 القطاع الخاص بما في ذلك قطاع األعمال والمصالح التجارية. 

ر ف امل أم ح وضروريعلى الرغم من أن اتباع نھج ش اء  مل ة المشاركة تحت السيطرة، بحيث ال يصبح لضمان بق عملي
رة  داد كبي اك اع اءة المناقشة اتجعل ھن رلبن اق أم ً صعب اواالتف ه ، ا م إال أن درك أن من المھ انوني االمشاركون ي إلطار الق

  .وال يمكن القيام بهألذي يمكن ا ما علينا تمليھي التي وحدود ومستويات الموارد والسياسي 

  :فوائد العمل المشترك بما في ذلك األساليب المفتوحة إلىيجب أن تؤدي 

 ممتلك التراث العالمي نفسهلحتى الخطة نفسھا  ھداف خطة اإلدارةزيادة التفاھم والملكية المشتركة أل. 
  ة ھذه القيمالقيم الطبيعية للممتلك وسالم أكبر لألنشطة التي تحمي وتحسنإلتزام. 
 مشاركة مسؤوليات الممتلك. 
 تحسين طرق التواصل ومشاركة المعلومات والمسؤوليات للقضايا التي تواجه الممتلك. 
  وفّعاالً  ليكون فاعالالوقت والمصادر، يأخذ العمل بھذه الطريقة أن في مرحلة التخطيط األولية اإلدراك يجب. 

  االتفاق على الرؤية للممتلك وتحديد األھداف اإلدارية:  ٤ المرحلة

ةلذا  طموحات لممتلكات التراث العالمي،ال تحددھي التي الرؤية واألھداف  فافة  يجب ان تحدد من خالل عملي مشاركة ش
اظ إدارة حول رفع مستوى الطموحات و مشاركةال التحدي في ولكن يتمثل. تشرك جميع المھتمين في الممتلك ك للحف الممتل
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ي المناقشات تفصيلية  قيامعند قياس لتستخدم أداة للموقع القديم فكرة حول مستقبل توتطوير معايير أعلى فأعلى وبالتالي  ف
ة ذه العملي ن ھ اد  وقت الحق م ول اليج ةة، فوسطيحل ى رؤي اق عل دة لل االتف كموح ع  ممتل ة تمكن جمي اء بيئ يتطلب إنش

  .لھاتأمين أقصى قدر من الدعم في تأسيس الرؤية، لمساھمة المن يين الرئيس لعالقةأصحاب ا

ات ضمن ، للممتلكالمختلفة خيارات اإلدارة ادراك ھي ية من الخطة اإلدارية التال المرحلة ووضع مدى األھداف واألولوي
ا أن ينبغي األھداف  بينماسنة،  ٣٠- ٢٠تركز على فترة زمينة من  أن الرؤية يجبأن  حينفي . فترة الخطة ى م تركز عل

ي القسممزيد من المعلوما ويأتي .سنوات في الخطة اإلدارية ١٠ -٥ة سيتم تحقيقه ضمن فتر   ٥ت حول الرؤية واألھداف ف
  .يلمن ھذا الدل

  اختبار الخيارات اإلدارية: ٥ المرحلة

ات العوامل الخارجية ھناك العديد من  و ى ممتلك ؤثر عل ي ت المي الت راث الع ي الت ر ف دات التغي اخي وتعقي ر المن ل التغي مث
اة، و اط الحي ة وأنم ة / الالمركزي ة ولأو خصخص ائف الدول ي،نوظ م المحل م الحك فر  ظ ر، والس دة الفق ن ح ف م والتخفي

ياحة  ةوالس ةو العالمي ة  ،الدولي ايا المحلي ن القض ذھافضال ع ار يجب أخ ف و االعتب ى تؤثر سكي ة عل يم الطبيعي ة الق حال
  .لمحافظة على قيم الممتلك االستثنائية والسالمةلمسؤوليات عملية تحديد الجاھلھا وت. للممتلك

ر من األحيان  اً كثير، عالميالتراث للان تغيير اإلعتراف او التصنيف لممتلك  ا يغي ة م ة والمالمح االجتماعي صورته العام
ه واالقتصادية الي ل همت، وبالت ة ب ة المحيط ات المنطق المي دوراً  .طلب راث الع ات الت ت ممتلك إذا لعب ً  ف ا ي  إيجابي دول ف ج

تدامة،  ة المس المي للتنمي ال الع دھا تاألعم ونفعن ارات ل ك ة اإلعتب دعملي ا ا تحدي ارات اإلدارة ومثلھ يلقضايا خي ة ف  المتعلق
ھناك أيضاً الواقع في و .الظروف االجتماعية واالقتصادية للمنطقة المحيطة بھايجب أت تأخذ باالعتبار أيضا ھي الممتلك 
ة إ راءات حاج ى إج ي ل ة ف ات إداري تجابة للالممتلك ا االس كيمكنھ دود الممتل ارج ح رات خ الخطط  ،ضغوطات أو تغيي ف

زر اإلدارية الناجحة للممتلكات،  ة تأخذ باالعتبار المناطق المحيطة بھا، وال تسمح للممتلك بأن يصبح قطع ُج تعمل معزول
  .عن محيطھاومعزولة بوصوفھا البيئية مستقلة 

يناريوتطوير عملية أن عملية التخطيط بحاجة أيضاً لضمان أوھؤالء المسوؤلون عن الخطط اإلدارية ف ائل ومنا س قشة وس
د قضايا فاالتفاق المشترك ي. تتغير على مدى دورة حياة الخطةأن  من المحتملمختلفة  ر اتطلب تحدي ة، األألكث ر ھمي وأكث
دما مع الشركاءالمرغوبة واتخاذ القرارات يجب ان تتم وصقل الخيارات  تحديدعملية ف .مالئمة للتعامل معھا الوسائل ، فعن

دال من الصراع والخالفوتحسّ  ھذه الخيارات صقلتأن ينبغي النھائية من المشاورات الخطة في مراحل  ث ذلكديح . ن ب
ً  ومناقشة: لموقعاأولويات مناقشة  ينبغي أن تكون القضية الرئيسية في ھذه العملية ھي و   ؟ھاتحقيقلأكثر أھمية لأيھا  ايضا

  االتفاق على سياسات اإلدارة: ٦ المرحلة

ات  ة السياس ك لدارة اإلخط راثممتل ب أن  ت المي يج ارات ع ار الخي ذ باالعتب د األخ ا بع اركية وتطويرھ ة تش د عملي تع
داف يعتمد في نھاية المطاف على دعم أو  حقيقھاالمطروحة، فت ة واألھ أنشطة ھؤالء الشركاء المتعددين، فبعد وضع الرؤي

  .لسياسية والقانونيةاألطر واالتفاق عليھا يأتي االتفاق على السياسات والتي تأخذ باإلعتبار 

  االتفاق على األنشطة اإلدارية: ٧ المرحلة

اعي، إدارة ممتلكات التراث أنشطة خطة يتفق على  المي بشكل جم ي حين ينبغي و الع د اف ذ لشريك الرئيسيتحدي ، للتنفي
يواللتكاليف األولويات الموضوعة ومن ثم وضع برنامج تنسيقي في ظل ا ضمنوذلك  ي. جدول زمن ى حين  ف اق عل االتف

ة  ة المثالي ن الناحي ة م داف العام ة واألھ تم الرؤي ع أصحاب يجب ان ي ل جمي ن قب ةم د، العالق د  فق ن المفي ون م د يك تحدي
يسي بعض الحاالت واألنشطة، فف اإلجراءات لتحديد صغيرة  عملمجموعات  ع أصحاب ا ل ة جمي ديھم االلعالق ام ل ھتم

ة ، بوضوح  خالل مدة الخطة ستنفذخالت التي التدونبغي أن تحدد اإلجراءات يلذا  بالممتلك، مباشرال ومعدة ضمن مرجعي
  .الممتلك االمحتملة لھذوقعات الموازنة واقعية لت

  االستشارة وأخذ الموافقة على الخطة اإلدارية: ٨ المرحلة

ذا  ،في الدولة الطرف عملية واضحة تشرح كيف سيتم تبني الخطة النھائية من الجھات المسؤولةھي  ك المستشارون ل يمتل
 : ھيو أكثر األمور اعتبارا . ھنا فرصة لالستجابة لمحتويات ھذه الخطة بشكل رسمي

 .تبنيھاومن ثم الخطة على  لموافقة الحصول على اعملية االتفاق على  •
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 .الواردة والتغذية الراجعة توثيق واألخذ باالعتبار جميع التعليقات •
الكافي للناس لالستجابة، وعدم وضعھم تحت ضغط ضيق الوقت، على أن ال يكون الوقت طويال ألنھم حينھا إعطاء الوقت  •

 .سيفقدون االھتمام

 .باالعتبار وضمھا بالخطةآرائھم سيتم أخذ  األفراد كيفإعالم  •

تح وخاضع إ نھج منف اع م ة، يتطلب اتب ة النھائي ى الموافق م الحصول عل اءلةن عملية تنقيح الخطة ومن ث خصوصاً  ،للمس
ائج ، فإذا أجريت عملية المشاركة وإعداد الخطة بفاعلية، ينبغي ان يُ تنفيذھاالتغييرات المراد  وضععندما تقرر  ى نت نظر إل

، وھناك نموذج مفيد من الممارسات. ، ومن ثم تسريع عملية تبنيھاالمشاورات النھائية اإليجابية كفرصة لعمل خطة أفضل
  .إليھا االستنادالتعديالت التي يمكن وومن ثم السعي اللتزام مكتوب حول النقاشات األخيرة  لخطةمسودة اھو اصدار و

ات مھم جداً تبني الخطة اإلدارية الموافق عليھا ف ى ملف ترشيح أن ضم  إذ ،بشكل خاص للممتلك ا إل الخطة الموافق عليھ
ةھو أحد على قائمة التراث العالمي المقدمة لإلدارج الممتلكات  ة الحصف، متطلبات المباديء التوجيھي ى خطة إداري ول عل

  .جزء من ملف الترشيحمصادق عليھا 

ار جنة التراث العالمي بعض الحاالت للأن ) ١١٥الفقرة ( المبادئ التوجيھيةتذكر  ي اعتب ا ممتلكات الحق ف يس لھ خطة ل
ة  ھذهفي وإدارية أو أي نظام إداري آخر قيد التطبيق عند ترشيح الممتلك،  ة الطرف معني ان بالحالة تكون الدول يوضح بي

وارد أن متى يجب  ك الم رح تحري ذ، وكيف تقت د التنفي ةتدخل الخطة اإلدارية أو أي نظام إداري آخر قي من أجل  المطلوب
ةأالدولة الطرف لكن، على . أو نظام إداري جديدجديدة إعداد وتنفيذ خطة إدارية  ل(أخرى  ن توفر وثائق مھم  الخطة: مث

  .إدارة الممتلك حتى تنتھي عملية إعداد الخطة اإلداريةالتي ستوجه ) العملية

ريتجاوز تقديم إذا لم الخطة اإلدارية مقبواليكون غياب االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  نظرومن وجھة   ھا بعد الترشيح أكث
نة واحدة ا تتطلب. من س دة وإذا م اد ت م ام واحد فينصح االتح ر من ع ةأكث ة الطبيع دولي لحماي ة ال ا ب اللجن ل أو الإم تأجي

  .لترشيحلحالة اإل

  مراقبة الخطة : ٩ المرحلة

تم أحد الخطوات فقط  االنتھاء من الخطة اإلدارية ھيإن  ا ي المي، فحالم راث الع ات الت ة إدارة ممتلك من أجل ضمان فاعلي
ةيتم التشديد على تحقيق يجب أن  اإلدارية الخطةوإصدار االنتھاء  ة المخرجات المحقق م مراقب . األنشطة المقترحة، ومن ث
يجب أن و لھذا تتمثل بالعالقة المھمة بين برنامج األنشطة وأھداف الخطة األدارية، لخطة اإلدارية مخرجات فّعالة ل فإيجاد
  .من الخطة اإلداريةال يتجزأ  ابرنامج المراقبة والتقييم جزءيكون 

وب اللكن  ،خرآلف من ممتلك تخلتلمراقبة وا فعملية التنفيذ ة ھو مطل ة ضمان وجود آلي ام بھفاعلي ادو .امدروسة للقي  إيج
ق ة والمراف ات المختلف د من البيان ي عدي ة اإلدارة ف ة فاعلي ات حول مراقب د من التوجيھ ي المزي دولي  الت اد ال دھا االتح أع

  .لحماية الطبيعة

ات ومدير الموقع للوفاء  قدم وسيلة للدولة الطرفي ولكن ألنهمھما لذاته،  اً أمر ليس تقييم مخرجات الخطة اإلداريةو بمتطلب
المي راث الع ة  اتفاقية الت ى وھي مراقب اظ عل ة الحف اتالحال تخدم ألغراض ممتلك ارير، وتس ديم التق ى  تق ة إل ة الدوري لجن

ل مرة واحدة كل ست سنواتيتم تقديم تقارير دورية ف. التراث العالمي ىف ،على األق دم معلومات  عل دول األطراف أن تق ال
ين  ، عنوتنفيذ االتفاقية على نطاق أوسع، تراث العالميلالموجودة على قائمة ا ممتلكاتھملالحماية عن حالة  ربط ب طريق ال
تقل  ، لتحسين إدارة الممتلك أكثر وجزء ال يتجزأعملية ذات مغزى لتصبح ال  المراقبةوالعمليات  ال مس ببساطة وتعطي مث

ى ويوجد  .التفاقيةحول الممارسات المنفذة لتحقيق متطلبات ا ة عل ارير الدوري ديم التق المزيد من التوجيه حول اجراءات تق
  . ١١اليونيسكو –الموقع االلكتروني لمزكر التراث العالمي 

  مراجعة الخطة: ١٠المرحلة 

ى إذا  م عل ة أداة تسھل الحك ة و إنجازات مرحلي ا إن احتواء خطة اإلدارة على أھداف واقعي ي أنشطة  اسفرتم اإلدارة ف
  .أم ال أكتملت عملية التخطيطوالمرجوة، الخطة اإلدارية نتائجھا 

                                                            
11 http://whc.unesco.org/en/periodicreporting/ 



 دليل المستخدمين اإلرشادي –التخطيط اإلداري لممتلكات التراث العالمي الطبيعي 

 ٢٠صفحة 

 

ي  ن المنطق يط اإلداري إذن فم ة دورة التخط الل ضمن مراجع ن خ المي م راث الع ة الت ددتھا لجن ي ح ة الت رة الزمني الفت
المي، لتقييم التقارير الدورية  راث الع ل نبغي أن ال تتجاوز فيتطبيق اتفاقية الت رة األمث دورة االفت ر ل ا أكث إلدارة ومراجعتھ

  .ةسنوات بعد نشرھا، لذا فعملية المراجعة والتبني لإلدارة يجب ان تكون عملية مستمر ١٠-٥من 
 

  قائمة التحقق إلعداد الخطط اإلدارية لممتلكات التراث العالمي 

 دول الزمني للخطة اإلدارية؟جھل تمتلك استراتيجية تحدد العلمية والمنھج المتفق عليه والمحتويات والتفاصيل وال 

  أو مشاركته؟ تهيمّكن اآلخرين من رؤيمقدم بطريقة ھل ھذا البيان 

  الصحيحة والمالئمة من المھارات والمصادر لعمل ھذا؟ھل فريقك يمتلك التركيبة 

 المسؤول عن إدارة العمل؟ الفريق ھل قمت بتحديد قائد 

 يساعدوا في عملية تحضير الخطة، وكيف ومتى يمكن إشراكھم؟أن أصحاب العالقة اللذين ينبغي  ھم ھل قررت من

 السلطات المحلية؟/ لطرف والسلطةھل انتھت عملية التصديق على خطة المتفق عليھا من قبل الدولة ا 

  يساھم في عملية التخطيط وتحقيقھا كمرحلة الحقة؟أن ھل يفھم الجميع كيف يمكن 

  من مخرجات الخطة اإلدارية؟فاعلية اإلدارة ھل تمتلك خطة ونظام لمراقبة 

  التحضير للخطة اإلدارية، دم عملية تبقي االتحاد الدولي لحماية الطبيعة واليونيسكو على اطالع بتقّ أن كيف تنوي

 وتنفيذھا ومراجعتھا؟
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  محتويات الخطة اإلدارية .٥

دم نقاش، كما يالدليل حول محتويات الخطة اإلدارية لممتلكات التراث العالمي  منھذا القسم  يتمحور اط  اق أعمق حول النق
  :النقاط األساسية التاليةدرية لممتلكات التراث العالمي اأن تحوي الخطة اإليتوقع . ٤القسم األساسية في 

  تزامات اتفاقية التراث العالميالة الخطتعھد حول تنفيذ. 
   ان الوبيان تقييم مبدئي تثنائية وبي ة االس ة العالمي الم القيم المي ومع راث الع حالة الواقعية للقيم الطبيعية لممتلكات الت

 .الخصائص األخرى ھا وبينالعالقة ما بين
  تواجه الممتلكالقضايا والتحديات التي. 
 ؤية واألھدافالر(طويلة األمد للممتلك  توقعات.( 
 ك المدى ك :مثال وسائل تحقيق ھذه التوقعات ي ذل ا ف مجموعة السياسات اإلدارية للممتلك والمرتبطة مع األنشطة بم

ي ات  الجغراف ذه السياس ال لھ رومث يمات ؛آخ ة خطط التقس ل  اإلداري يوالتحلي ة  الجغراف ة والثقافي ل الطبيعي للعوام
 .ط بهلممتلك وما يحي

د أن توجد اللكل ممتلك مدرج على قائمة التراث العالمي، و حتى تلك التي ما زالت على قائمة الترشيحات،  ات ال ب معلوم
ة أعاله،  ى من القائم انونيعن الثالثة أجزاء األول ك، و إطار العمل الق انوني للمتل ى الوضع الق م  باإلضافة إل ذي يحك ال

 .إدارته في ملف الترشيح

ب ان ت ات عكس نفيج ذه المعلوم ون ھ ي ذات وتك زى ف ة مغ ة اإلداري نالخط د  م ة األم ة طويل ات الحماي ث توقع حي
ارات وموارد و يستغرق وقتاً طويالً الخطة اإلدارية  من ھاءنتاالف ،ستراتيجية اإلدارة التي ستحققھااو رة، مھ حصول والكبي
ى  خطةالالمسؤولين على االنتھاء من وضع قدرة فإن  ذلكك يكون محدوداً للممتلك،أي منھا قد لى ع ة إل تختلف من منطق

وم يفقد أخرى وفقاً للظروف والخبرات،  ى ق داد الخطة عل دةإع ي نھج الالمراحل ع ذا يمكن أن يكون تبن رحلتين ، و لھ م
  .شاملةإدارية أولية مؤقتة، ومن ثم تليھا خطة ضرورياً لتنمية خطة 

  :الحد األدنى لمتطلبات الخطة المؤقتة وفيما يأتي

 االلتزام بتنفيذ الخطة للوفاء بالتزامات اتفاقية التراث العالمي. 
  ارة اجراء تقييم أولي وبيان الوضع الحقيقي لقيم الممتلك الطبيعة، بما في ذلك معالم القيمة العالمية االستثنائية، واإلش

 .األخرىإلى عالقتھا بخصائصه 
  ة ديات المرتبط ايا والتح ة القض ي بمراجع ي الجغراف وى المحل من المحت ك ض المة الممتل يم وس ى ق اظ عل الحف

 .االجتماعي يواإلقتصاد
 طموح طويل األمد للممتلك، مثال على ذلك الرؤية واألھداف. 
 ع ، مع توفير الموارد تقديم السياسات التشريعية والتدابير المنصوص عليھا أو عرضھا المالية والبشرية من أجل من

 .تعريض سالمة الممتلك للخطر قبل االنتھاء من الخطة الشاملة

ىمن التوجيه  مزيدأما اآلتي فھو  ات ألدن داد خطة المتطلب ة  إلع ة والتي إداري ة من محددة مؤقت رة زمني نتين ضمن فت س
ً من ثم ، وكثراألعلى  أوثالث ميا ا رس املة وتبنيھ ى . االنتھاء من الخطة اإلدارية الش ابقة، يجب ان فباإلضافة إل اط الس النق
  :اآلتيتضم 

 خطة عمل تبين مجموعة السياسات اإلدارية التي سيتم تنفيذھا. 
  خالل برنامج المراقبة والتقييممن  مخرجات فاعلية لخطة اإلدارةتبين كيفية تقييم معلومات. 
  ه  ،حول وضع الممتلك عندما بدأت عملية التخطيط اإلداريبيان المقارنة و لھذا يوضع ھذا البيان ضمن إطار يجعل

 .قابال للقياس في عملية التقييم
 طويلالمدى اللدعم تنفيذ خطة على  توفير التمويل المستدام. 

  االلتزام لتنفيذ الخطة

ة  ة أي املة بغض النظر عن إذا خطة إداري ة أو ش ون كانت مؤقت ا تك م يكن لھ ة إذا ل ذ، فاعل ي بالتنفي زام حقيق ة الت فالخط
ل واضحدارية يجب ان اإل الي وسياسي تضم دلي زام م ى الت ي عل ك حقيق ى المستوى  ،نحو الممتل ي عل اذ المناسب ف اتخ
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عو، اتالقرار ى الموق ؤثر عل ي ت رأن يجب  ؛في حال وجود عدة طبقات من السلطات السياسية الت ا كل  تظھ ا التزامھ منھ
ً  ، كما ينبغي على جميع الجھات الفاعلةبالخطة اإلداريةالحقيقي  ذا والتحقق . وأصحاب العالقة االلتزام بالخطة أيضا من ھ

وملمن أجل دعم تنفيذ الخطة عنصر أساسي ستقدم التي  الموارد وما مستوىلتزام اال ي يق ة الت يم والمراقب ات التقي ا  عملي بھ
  .لحماية الطبيعة لممتلكات التراث العالمياالتحاد الدولي 

 ة  بررتوالتي  ،لوضع الحقيقي لتلك القيم الطبيعية الفريدةاجراء تقييم وبيان ل تحقيق الممتلك معايير القيمة العالمي
 .االستثنائية

  ة ة العالمي الم القيم ك مع ي ذل ا ف ة، بم ارة تقييم أولي وبيان الوضع الحقيقي لقيم الممتلك الطبيع تثنائية، واإلش االس
 .إلى عالقتھا بخصائصه األخرى

  فھم حالة قيم الممتلك الطبيعية

د و قيمتعتمد  ية ة الخطة اإلدارية الجيدة على البحث الجي ات األساس ي ينبغي أن و .صحتھاوالبيان يم الت الم والق تكون المع
ين المعالم والقيم أو ليس وحدھا فقط ولكن مع حالة ھذه، في الخطة اإلداريةمنحت الموقع القيمة العالمية االستثنائية جلية  تب

   .للممتلكحماية حالة 

ة ھناك ، فتعلقة بقيمهوالملممتلكات التراث العالمي ھناك اعتبارات خاصة  ة العالمي ي تحمل القيم ك الت ين تل حاجة للتمييز ب
ي : مثال(خرى من ناحية أممتلك أھمية للتجعل لكنھا   ،االستثنائية والقيم األخرى التي ال تحملھا ة الت ة والطبيعي القيم الثقافي
تثنائية ة االس ة العالمي ى ال. )ال تقوم على القيم ك عل احتواء الممتل ةمعاييرف ق و الطبيعي ة تحقي ة العالمي شروط السالمة للقيم

ك  دخل الممتل ا ي و م تثنائية ھ ي االس ة وف اظ والحماي ة الحف ل حال ي تتحلي الم الت ة حشروط السالمة للمع ة العالمي ل القيم م
تثنائية ح ھ. االس ي أن يوّض ل ينبغ دركذا التحلي رى،  وي يم االخ تثنائية عن الق ة االس ة العالمي اظ للقيم ة والحف ة الحماي حال

ك يضم ھذا التحليل أن  علىوبالرغم من ذلك يجب  ي الممتل ة ف يم المھم ع الق ار جمي ذ باالعتب يم وأن ويأخ ة يق ة الحماي حال
  .والحفاظ لھا

كن تمكّ  ى الممتل ؤثر عل ي ت ور والتحديات الت د األم ى تحدي ي تبسيط  ،فھم حالة الممتلك اإلدارة عل اعد ف الي تس ي بالت والت
تھدف أن فيجب . تؤخذ باالعتبار بمرحلة الحقة يجب أن التيوالمختلفة، للسياسات المتخذة عواقب الخيارات  علمية تقرير

  : اآلتيةالخطة اإلدارية لتقديم التحليالت 

 .ملف رسمي يشرح حالة المعالم األساسية التي تحمل قيم ممتلك التراث العالمي، مع تقييم سالمة الممتلك •
د في متخذة أو تھددھا، باالضافة إلى وسائل وسائل تساعد في تحديد الضغوطات التي تحافظ على قيم الممتلك  • تحدي

 .ھذه الضغوطات
 .ة المحتملةيخيارات اإلدارلنظام يذكر رؤية  •
 .فاعلية األنشطة اإلداريةت وقواعد لمراقبة وتقييم التغييرا •

ه، لكن يحدد القيم الطبيعية غم من أن ملف الترشيح لممتلك ما بالر ر في دم تقييمأن  المرجحمن غي ً وكمي انوعي ايق ة  ا لحال
يھذه القيم أو ك ككل الوضع الحقيق ات والحف. للممتل ع البيان ا أمكن ينبغي جم ك الموضوعية علومات ميثم ة بالممتل المتعلق

ةصف ول ة مدى ومميزات ونوعي ة فقط همعالم وحال ذه الطريق ة تصبح ، فبھ م إمكاني ا الحك اعليھ الم  إذا م ذه المع كانت ھ
ةإمكانية أو /و، )وبالتالي قيمه(فيه األساسية للممتلك في الوضع المرغوب  سيكون من الصعب وإال . ديموميتھا لمدة طويل

  .دون ھذه المعلومات ككلاتخاذ القرارات حول أشكال اإلدارة المطلوبة لحماية قيم الممتلك والسالمة 

ة وة السھلة، فھي بالعملي تالكمية والنوعية الالزمة ليس تدابيرالإيجاد ان  ات المحلي ة المعلوم ى نوعي المعلمومات تعتمد عل
ة الموافقة على ھذه التدابير من ثم و. ةالموجودة وخصوصاً آراء الخبراء في المجاالت المتعدد ن ألجزء من الخطة اإلداري

 ً  . من غيرھا الحكم على أية فوائد تنتج من أنشطة الخطة اإلدارية سيكون صعبا

ية إما تكون  ات األساس ام لالمعلوم ة، والقي ة أو معدوم المي قليل راث الع ات الت اظ ببعض ممتلك ة الحف دئي لحال يم مب ي تقي ف
د ال ة لتحدي يلة مھم دم وس ات والفجوات ممتلك تق ةالبيان ة ف .معرف م حال ات الصحيحة لفھ ات والمعلوم ى البيان الحصول عل

دالممتلك يمكن أن  دأ تكون أح ة اف اھ ةلخطة اإلداري د ف. األولي ز تحدي ذه يحف ى أبحاث وھ رامج /الفجوات الحاجة إل أو ب
  . مع األخرينأكبر األعمال بشكل ي يقدم مبرراً لتنسيق ذاألمر ال ،تلكمللمطويلة المدى مراقبة 
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ذا ابالرغم من أھمية القيم الطبيعية للممتلكات لكن ھناك القليل من ممتلكات الترف ان، ل ث العالمي لم تتأثر إطالقاً بفعل اإلنس
يم  ھااتتأثيرتھا أوامقة، وفھم عالقتھا ومساھمن المھم جدا فھم األھمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للمنط ة الق ى حال عل

 .الطبيعية بالممتلك

  القضايا والتحديات التي تواجه الممتلك

المي  راث الع ات الت ه ممتلك ي تواج رص الت ديات والف ايا والتح كل كبيالقض ة بش هر مرتبط ه،  بخصائص ذا وحالت ن ل م
ك،للھداف تطوير رؤية وأذه األمور الضروري جداً في ھ ع  ممتل ي وفي الواق انف ر من األحي ذه كثي وى التوجھات و ھ الق

  .باالعتبار كل على حدهواخذھا لھا، تستجيب من ثم دارية واإللخطة ، بحاجة أن تحددھا اسلبيالأو  تغيير االيجابيلل

  :ھناك سلسلة من المواضيع مرتبطة بأكثر الممتلكات إال أنالظروف تختلف من مكان إلى أخر، أن وبالرغم من 

  ن ل م أثير ك ة وت ة والمحلي ة والوطني تراتيجيات الدولي ة /االس ة التحتي ة أوالبني ة للتنمي رامج المقترح ل (أو الب مث
نفط والت تخراج ال دين، اس يم والتع از/نج ة أو الغ ات إعماري ه مخطط رق، وأي اء الط ة، وانش ف الزراع ، وتكثي

 .التراث العالميادئ الخطة اإلدارية لممتلكات لمباألنشطة وكيفية دعم أو تعارض ھذه ، )أخرى
 القضايا المرتبطة بحماية القيم الطبيعية للممتلك. 
 ذھايوتنف القضايا التي تظھر من خالل اشراك أصحاب العالقة في اعداد الخطة اإلدارية. 
 ل الحاليينيوأوجه القصور في اإلدارة والتم ى والقضايا التي تعكس مد. 
 راث االعالقة بين المصادر المو ك الت ي ممتل المي وجودة ف تھم حاجات لع ي معيش ا ف دون عليھ ذين يعتم ھؤالء ال

 .واالستجمام
  اتج ر الن دى التغي ن م تخدامات األراضي أوع رات تحوالت اس تخدام  ةالناتجالتغي ياحية أو اس طة الس ن األنش م

 .الزوار
 الترويج والتسويق للممتلك 
 كوارثالتخطيط لتقليص مخاطر ال. 
  الغازيةاألنواع 
 التغير المناخي.  

 التي ھدد، وبالتالي تستظھر الصورة واضحة للقضايا والتحديات اإلدارية التي تواجھه الممتلكنتھي عملية الفحص توحالما 
  .القادمة ١٠ -٥قيمه الطبيعية للسنوات 

 الرؤية واألھداف: توقعات طويلة األمد للممتلك

اوالتي من الممكن أن تأخذ ، الممتلكھناك حاجة للتمييز بين طموحات  د لتحقيقھ ة األم ائل طويل ة ووس حاجة اللكن ، ورؤي
 ً   :الطموحات حول الممتلك في خطيين زمنيين مختلفين تحددلرؤية واألھداف ل إلى خط زمني اقصر نسبيا

  :اآلتيالرؤية يجب ان توضح 

  القادمة ٣٠- ٢٠صورة واضحة وملھمة لكن واقعية حول ماذا نأمل أن يصبح الممتلك في السنوات.  
  لى المستوى المحلي والوطني والدوليعحماية أكثر ال تدابيرومبادئ. 
  حماية وتحسين القيم والسالمة في الممتلكاظھار كيفية 
 االحترام الكامل لجميع قيم الممتلك وضمان حمايتھا 
  مع المناظر الطبيعية البرية والبحرية المحيطةفاعل ربط الممتلك بشكل. 
  ي اھم ف ك يس ف ان الممتل يح كي ين معيشتوض ين و ةتحس كان المحلي دى الس س ص ة التعك ات االجتماعي تطلع

 .حماية قيم ھذا الممتلك متطلباتقة، بما يتفق مع ألصحاب العالقة في الممنطواالقتصادية والبيئية 
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  :فعلى سبيل المثال يمكن صياغة الرؤية كتالي

 ً   : ممتلكاتنا للتراث العالمي ستكون دائما

 ة، ، ألنھم يتمتعون بأھميتھا العالمية المميزيعتني به كل من آتى منطقتهفريدا ال مثيل له، يحترمه ويعيا مشھدا بريا طب
 .األنواع ذات القيم العالمية االستثنائيةبأنھا مزيج من النظم البيئة والموائل و

  الفرصة لجعله أفضلاغتنام مكان ثمين، حيث يمكن ألي شخص. 
 رؤيتھالبر شريحة من الناس بطرق ال تفسد األشياء التي قدموا مكان يمكن الوصول إليه من قبل أك. 

  تراثھم تحسين ميزات المنطقة من خالل مكان يعيش به االنسان بانسجام مع الطبيعة، حيث يفتخر الناس في ضمان
  .لألراضي ھمالتقليدي واستخدامات

 

معينة تجعل الممتلك مميزاً ومحدداً، فالرؤية العامة في األعلى يمكن ان  اً ن نضيف للخطة أمورأمن المھم جداً ، وومع ذلك
ة  تؤمن بهمصداقية وذا  اي ھو كتابة بيان رؤية يكون محددتكتب ألي مكان؛ لكن التحد السلطات اإلدارية وأصحاب العالق

  .لممتلكل

زز  دافيجب أن تع المي  أھ راث الع ات الت ة للممتلك ة اإلداري ةالخط درس الرؤي ة من وت ب المختلف غ الجوان اوتبل  أنو، ھ
ة،ممتلكتظھر خالل عملية فحص التستھدف أي قضايا أو مھددات  يما  من خالل عملي ة، ال س ك اشراك أصحاب العالق تل

زمن ، لموارد البشرية والماليةوضع ااألھداف واقعية تعكس تكون و. لممتلكات للخطراالتي تعرض تحقيق رؤية  مرتبطة ب
، و يشكل تضمن التركيز فإنھاإلطار األھداف بھذا اإذا كتبت و. ةيقياسھا من خالل توضيح المخرجات اإلدارمحدد، يمكن 

 .تحدياً للسلطات المسؤولة والشركاء في ممتلك التراث العالميتحقيقھا 

اك  رةھن ي فك م  ةأساس ن المھ ذم ة  تؤخ داد الرؤي د إع ار عن باالعتب
اك أن  ، وھيواألھداف ك، " حدود"ھن ة الممتل تفرضھا الحاجة لحماي

م وھ ي دع ك أساسيات ناك فكرتين مقترحتين تساعد ف يم ممتل ة ق حماي
ة ف وتطوير الخطة التراث العالمي عند وضع الرؤية واألھدا اإلداري

  .حدود التغير المقبولمبدأ و المبدأ الوقائي وھما: ككل

ي عند  ينص على أنهفالمبداً الوقائي  دمير بيئ دد حقيقي أو ت وجود مھ
اد  ى ال يمكن التراجع عنه، فال يجب االعتم ين العلمي عل ضعف اليق

  .لمنع التدھور البيئيالفاعلة كذريعة لتأجيل قياس تكاليف الوسائل 

دممتلكات ا المي فري راث الع ي لت اة ف ين مصادر  ،مكوناتھ والتفاعل ب
دمج ومعقد، النظم البيئية  أثير ذات الاالنشطة لھذا ت ويت اجئ والق  المف

ع  على حالة الممتلك وتوازن ھذه المصادر ي أھداف م ة ف دأ الوقاي مب
ة ة اإلداري الي و. الخط ب سبالت ب عواق ل تجن ن أج ة م تقدم طريق

دفع فاألنشطة غير المتوقعة،  اك أسباب ت ان ھن ا ك اد إذا م أن لإلعتق ب
تج  ل أومن ة أوعم د عملي ون جدي د اليك ً ق ا داف ف، آمن ى أھ ال يجب عل

ة  ود الخط جعھم دون وج ة أن تش ة مقعن ة أدل اطر قليل ت أن المخ تثب
غيرة و دالوص ن  فوائ دة م اط العائ ذا النش ر ر ثأكھ ذه بكثي ن ھ م
  .المخاطر

ادئ تطبق أن يجب وأنھا ات التراث العالمي التزامات ممتلكبموجب أنه باإلضافة  ية كمب الأساس داف، مث د إعداد األھ : عن
د نقطة تغي)٦انظر اإلطار" (حدود التغير المقبول"تطبيق مبدأ  ول من أجل تحدي ر المصدر ي، فصممت حدود التغير المقب

ول  فيضم. المصدر تحملھايأن  جاوز المستويات التي يمكنيتوبالتالي  ،بسبب ھدف إداري آخر ر المقب دابير’حدود التغي ‘ ت
ينلما بعد نشاط  من الشروط المقبولة يساعد في تحديد الحد األقصىنھج المقبولة، فھذا الو األدنى الشروطتعبر عن  أو  مع
  .للخطر سالمة الممتلكيعرض مستدام لم يعد استخدام 

  )LACs(حدود التغييرات المقبولة : ٦اإلطار 
  

و يستخدم ھذا اإلجراء بشكل جيد في معظم .. " 
يسمح : فعلى سبيل المثال. حمولة المواقعحاالت 

الھدف األول الوصول إلى الطريق، و يوفر 
و قد حدد  .الھدف الثاني فرصا للتنزه المنضبط

العدد المسموح به للوصول إلى الطريق قبل 
 ).كإجراء للتغير المقبول(تسوية موضوع التنزه 

وفي حالة الطريق قرر المدراء إعطاء األولية 
للھدف الثاني في تحقيق الھدف األول، ففي تحقيق 
الھدف األول يضبط أعداد الواصلين إلى الطريق 

و حيث أن األولوية . و بھذا يسوى الھدف الثاني
أعطت للھدف الثاني اتخذت اإلجراءات لتقلل 

  .عدد الواصلين إلى الطريق

(Thomas & Middleton 2003: p.37) 
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دوفكرة نھائية مفيدة في ھذا النقاش أيضاً ھي  ة تحدي اس، فيصعب الغاي ة قي داف، ومراقب ة واألھ م  الرؤي ذا تقس األھداف ل
  ): SMART(تكون ذكية أن يمكن قياسھا ومراقبتھا، فھذه األھداف يجب ل غاياتإلى أھداف إدارية أو

  محددة)Specific( 
 قابلة للقياس )Measurable( 
  أو تحقيقھا(يمكن بلوغھا) (Attainable (or Achievable)( 
  ذات صلة)Relevant( 
 اومرتبطة بزمن محدد(تقصيھا  يمكن) (Trackable or (Time bounded( 

ر  ذا يظھ ة فھ ر المحقق داف غي ن األھ ر م دد كبي ود ع ة وج ب الخط ع وتنقصھا أن الفيجب ان تتجن دة عن الواق ة بعي خط
  :لمثال التالي أكثر الفرق بين األھداف والغاياتيوضح ا .المصداقية

  :المثال أعاله وفيما يتعلق بالبيان التالي في رؤية 

مشھدا بريا طبيعيا فريدا ال مثيل له، يحترمه و يعتني به كل من آتى منطقته، ألنھم يتمتعون بأھميتھا العالمية " 
 ."المميزة، بأنھا مزيج من النظم البيئة و الموائل و األنواع ذات القيم العالمية االستثنائية

  ):ببساطة(يمكن ان يكون الھدف 

  " في الممتلك الغازية إزالة أثر األنواع"أو " ضمن الممتلكاألساسية تحسين حالة الحماية لألنواع "

  ): ببساطة(أن تكون يمكن  الغاية 

ي % ٥٠أو تقليل " ٢٠١٢في عام % ٥بمقدار ) نوع معين مثال(تحقيق زيادة في أعداد من " ة الت من مساحة المنطق
  "وي األنواع الغازية تتح

  

  االعتبارات التي تعكسھا االھداف؟ ما ھي

يس إذا كان وضع ممتلك التراث العالمي الطبيعي ھو  ة، إذن ل يم الحماي ي خواص وق نعكس ف ة يجب ان ت فالمحاور التالي
  : لممتلكأھداف ا إعدادعند  أخذھا باالعتباروالتالي الممتلك، 

 ة ص : الطبيعي بب  خص المي بس راث الع ك الت ودة  هقيمممتل ة الموج االطبيعي ف  ،فيھ الل التعري ن خ فم
لي ع أق ان م در اإلمك ة ق ون طبيعي ب ان تك ن ج ن م ا يمك ل  م ى األق انية أوعل طة اإلنس ر لألنش وي أث تح

ة  اطق آمن ن من دود يمك اوح د ، قبولھ مفيعتم انية ض طة اإلنس ن األنش ق م دار القل راث مق ك الت ن ممتل
ي  المي الطبيع بيل المالع ى س ه، فعل ى قيم ي عل ف ف ي المكث ال الرع كث افير أو لأل ممتل الم ح مع

ن  ة، لك ية ملح ون قض د ال يك ة ق ن الالجيولوجي اتي م ه النب ل تنوع ن أج ع أدرج م ة موق ي حال ن ف ان ممك
 .تكون قضية خطيرة جداً 

 ز ات  : التمي ع الممتلك ه م ة لمقارنت ي طريق المي فھ راث الع ك الت ائص ممتل د خص م تحدي ن المھ م
 .فأھداف الخطة اإلدارية يجب ان تدرك تميز قيم الممتلك الطبيعي. األخرى المشابه له حول العالم

 وع ة والتن ة وإن  : االعتمادي ة االعتمادي ة البيئ واع أواألنظم اء األن بة لبق م بالنس يء حاس وع ش ، التن
الي الوب اتت ى مخرج ز عل ي التركي ن األساس ة  م واع واألنظم اء األن من بق ي تض ة والت ة اإلداري الخط

 .البيئية أو العالقات بين خصائصه

 ال و إن : الجم ي ھ ال الطبيع انيإدراك الجم ات إنس ى العالق ا عل زه حكم ون تمي ا يك ا م  ،و غالب
ة ي المنطق ات ف ا و . والعملي ع أھميتھ ات م ذه العالق ط ھ ة رب ف وطريق اختالف التختل داف  .اتثقافب فأھ

ب  ي يج ال الطبيع ى الجم اظ عل ةأن الحف ر المختلف ات النظ ة وجھ درك أھمي ة ال، ت ك فحماي ن ممتل م
اكس اط  تع أثيرات ألي نش دد يالت ريھ ر البص ب أن يالمظھ ة ، يج ين وتقوي ى تحس ل عل ى العم جع عل ش

 . جمالھا الطبيعي ھذه الخصائص والتي تشكل

 المي  : السالمة راث الع ات الت ى السالمة لممتلك اظ عل دالحف م  أح اتأھ ة غاي فيجب معالجة أي  .الخطة اإلداري
دي أو قصور أو ض اكل التع وارد ومش تخدام الم ي اس ات ف ك، والنزاع انوني للممتل ي الوضع الق رتبط ف عف م
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 .العالقات الوظيفية للممتلكاتغيرھا من القضايا والتھديدات التي تحط من قيمة 

 ً ة من خالل ع تنتجان ينبغي لكن و ،األھداف ال تحدد من خالل المحاور التي قدمت سابقا ك عملي ي ذل ا ف ة التخطيط بم لمي
ةاختبار  ع ضمن محاور فردي ذا من . أصحاب العالقة، في حين أن ھذه األھداف يمكن ان تجم ذه ل د من أن ھ م التأك المھ

ار أحد األھداف األمر الذي  ،حور الواحد ال تتعارض مع محور آخراألھداف ضمن الم يؤكد على تكاملية التفكير حول آث
  .اإلعتبارمأخوذة في سالمة الممتلك دائماً أن األخرى وبالتالي يقدم وسيلة للتحقق من  األھداف على

 توفير الحماية القانونية والموارد الكافية

أمين تدابير الحماية واإلدارة لأخذ  قضية أساسية وھي ضمانإدراك يجب قبل الخطة الشاملة،  مبدئيةإعداد خطة  في حالة ت
ة  توضحأن لذا يجب  .يتم إعداد الخطة اإلدارية الشاملةأن إلى حين قيم الممتلك  ة الخطة اإلدارية المرحلي تتم حماي كيف س

وانين ذات -الممتلك في مجال قصير دى، لتضم تطبيق الق ة األخرى، /الصلة، و متوسط الم دابير الحماي أو سياسات أو ت
ة ة الكافي رية والمالي وفير المصادر البش ية اخرى . وت ةقضية أساس ا عالق ن وجود المصادر  لھ د م بالمصادر وھي التأك

 .وتنفيذ خطة إدارية شاملة للممتلكاتوإنھاء الكافية إلعداد 

إلدارة ممتلكات  المبدئيةالخطة دنى لمتطلبات بالحد األدولي لحماية الطبيعة توضح رأي االتحاد ال التي ذكرت سابقالعناصر 
 .وما تبقى في ھذا الدليل يعتبر عناصر أساسية لخطة إدارية شاملة وكاملة. التراث العالمي

  السياسات واألنشطة : تحقيق التوقعات

  وكيفية تحقيق رؤية خطة األنشطة أن ، في حين )سنوات ١٠ -٥(مع دورة حياة الخطة  مرتبطةالسياسات ينبغي ان تكون 
  .سنة او سنتين لمدة دورة حياة تكون ضمنيمكن ان الممتلك ) وأية غايات(وأھداف 

ق ف  و تحقي طة ھ ة األنش ن خط طة الغرض م ات أنش ة، أولوي وفرة بفاعلي ة المت رية والمالي وارد البش تخدام الم اإلدارة واس
دة يجب ف. ضمن إطار زمن محدد، واستخدام غايات ومخرجات ومراحل محددة لتحقيق أنشطة يمكن قياسھا المؤسسة القائ

  . تھاوتكون مسؤولة عن متابعكل التدابير ضمن خطة األنشطة حدد تأن 

ممتلكات التراث القضايا األساسية التي يجب ذكرھا في خطة 
  اإلداريةالعالمي 

ا الخطةالمنطقة التي  ي : تغطيھ زامن اإلطار الجغراف ا يت ادة م ع
راث  ك الت دود ممتل يم ح ع ترس ة م ة اإلداري د للخط المي وعن الع

  .حتياطات في اإلدارة ألي مناطق عازلةاال يحددالضرورة يضم و

ى  أھميةتكون ذات أن يجب  التخطيطفمنطقة  اظ عل من أجل الحف
راث  ك الت ي ممتل ل ف واع والموائ تمرارية األن ة واس السالمة البيئي

  ).٧انظر اإلطار(بفاعلية  من العملالعالمي وتمكن النظم البيئة 

ع محيطه لتربط الخطة اإلدارية أن يجب  المي م ممتلك التراث الع
د أل ك ق دود الممتل ارج ح طة خ ة، ن األنش ة الحماي ى حال ؤثر عل ت

زء بح ج ال افتص ن  مكم يم ا اإلقليم ا تمحيطھ ع ، كم رتبط م
  .استخدام األراضيوأنظمة التخطيط المحلي 

ال يصبح أن السياسات في الخطة اإلدارية ضمان يجب أن تحاول 
ة، وممتل رة معزول المي جزي راث الع كموزع أن يعمل لكن  ك الت
تربطه مع المناطق المحمية األخرى من خالل أن ينبغي و، محور يتفاعل مع الظروف البيئية واالجتماعية التي تحيط بهأو

ة  تدابيروأيه  المناطق العازلة والممرات البيئية ة، أخرى حماي اظر الطبيعي ا ينبغي للمن ة كيف تحدد الخطةأن كم ةاإلداري  ي
من و. وراء حدوده إلى ماشارك الفوائد البيئية واالجتماعية تتأن وكيف يمكن  ،لمحيطهالمضافة قيمة والالممتلك ب ارتباطھا

ة  ديم خط ط  تنظرال المناسب أيضاً تق ى فق ن تضم إل المي ولك راث الع ك الت اطق الأيضاً إدارة ممتل ة من اطق الأواآلمن من

رسم الحدود ألغراص الحماية  : ٧اإلطار 
  الفاعلة

وفر " ... و ي ى نح دود عل م الح تم رس ي أن ي ينبغ
ات  ة والعملي واع الحي واطن األن افي لم ان الك المك
ية  ّوغات األساس ت المس ي كان واھر الت والظ
ة  ي قائم إلدراج ف ات ل ذه الممتلك يح ھ لترش

المي راث الع ذه . الت ي ھ دخل ف ي أن ت وينبغ
ة  ة للمنطق اطق المتاخم ن المن احات م دود مس الح
ة  ي لحماي تثنائية تكف ة االس ة العالمي ذات القيم
ن  ري وم ف البش ن الزح ك م ة للممتل يم التراثي الق

تغالل أثير اس ة  ت دود المنطق ارج ح وارد خ الم
  ".المرشحة

  ١٠١الفقرة : المبادئ التوجيھية
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ي  على تعملو .ضرورية إلدارتهالو به المرتبطةخرى األ راد إشراكھم ف ة الم توسيع رؤية الخطة لتضيف أصحاب العالق
  . ضمن اإلطار الجغرافي وامكانية التطبيقتوازن معقول بين االحتياجات على الحصول على  التحضير

أخرى للمناطق  تسمياتالعديد من ممتلكات التراث العالمي مع تتزامن : األخرى للمنطقة المحمية التسمياتالتكامل مع 
 الھتسمية فكل . الخ) Nutra 2000( ٢٠٠٠را تمواقع نووالمحمية مثل محميات المحيط الحيوي، ومواقع رامسار، 

تطوير األھداف والسياسات للخطة،  عنديغفل عنھا يجب أن ال فرصة وھذه  ا،بھ خاصةالمحددة وال ھاوسياساتتعليماتھا 
  .والقيم المختلفة التسمياتبالحسبان جميع العوامل المرتبطة لھذه  هممتلك، آخذلمتكاملة لواحدة ھناك مبدأ أساسي لكتابة خطة ف

ق لمتنوعة طرقا ومناھج  خطة تقسيم المناطقتقدم : تقسيم المناطق ة، اإلھداف األتطبي ندراي نظم لخالل  م  ذاتسلوك م
جزءاً تكون الباً ما ، والتي غنشاء وتطبيق مفھموم حدود التغير المقبولةوسائل عملية إل تقسيم المناطقنظام المنطقة، فيقدم 

المي راث الع ات الت ي خطة . مھماً من الخطة اإلدارية لممتلك واع تفضيالً ف أكثر األن ةالتقيسمات ف ي تحدد  اإلدراي ھي الت
ة يجب ان تكون محددةالمناطق ، فالعالقات المتبادلة بين مناطق الحماية ومناطق االستخدام م  وواضحة المختلف ومن المھ

  .ك ان ھذه الحدود ذات نفاذيةاأيضاً إدر

  :ضمن ممتلك التراث العالمي كتاليالداخلية  يمكن ان تستخدم إدارة المناطق

  البيئية والتي تعطي الممتلك أھميته حماية االنواع ذات الوضع الحرج أواألنواع الممثلة واألنظمة والعمليات
 .والقيمة العالمية االستثنائية

 فصل األنشطة البشرية المتضاربة 
 حماية القيم الطبيعية في الممتلك، في حين يسمح لالستخدام البشري أو حتى األنشطة اإلدارية المؤھلة أو المالئمة. 
 الترويج لالستخدام العام أو أنشطة استخدامات األراضي. 

ة لكل أن إلدارة الممتلك، لكن ھناك حاجة لضمان  اقالمختلفة تقدم طر التقسيمات الداخليةرغم من أن بال السياسات اإلداري
اطق  كالمن ة للممتل ى السالمة العام افظ عل ة بحيث تح المي  .متوائم راث الع ات الت د من ممتلك اك العدي يمات ھن تضم تقس
دد حالالرئيسي من ھذه السياسات ھو حماية ا ممتلك المدرج، فالھدفالباإلضافة إلى  إدارية ي تھ ك من األنشطة الت  هلممتل

اطق  المناطق اآلمنةأو سالمته، فعند تحديد ھذه السياسات ليتم تبنيھا ضمن  الحماية فيه د لخالداوالمن ك، فمن المفي ة للممتل ي
  :معرفة إذا ما كانت

 األھداف الكلية للمتلك تحققالمنفصلة، وبالوقت نفسه للمناطق اإلدارة المختلفة  متطلبات تحقق 
 ذكر وعكس احتياجات أصحاب العالقة. 
 إعطاء طريقة جيدة في عمل أولويات االستخدام للمصادر 
 حماية المناطق الھشة من األنشطة المؤذية 
 توضيح أولويات اإلدارة لقيم الممتلك الطبيعية. 

  الخطط اإلدارية لممتلكات عابرة الحدود والممتلكات المتسلسة

ابرة الحدود تتش المي ع رث الع ات الت ي الحدود  ركاھناك عدد من ممتلك ف
ة، أو ةالوطني ة محاذي اطق محمي ر من اطق تعب ض  لمن ي بع دود أو ف الح

اطق المنفصلة ممتلكات متسلسلة حاالت ال والتي تقام على مجموعة من المن
ات ياإلدارلتخطيط تنسيق لالوھنا فجغرافياً،  ة  أمر لھذه الممتلك الغ األھمي ب

  . لممتلكالعامة لسالمة الحتى ال تفقد 

وع خاص، فينبغي تواجھه المم ديا من ن تلكات عابرة الحدود والمتسلسة تح
ود  ك لضمان وج يط وذل د التخط ا عن ي كليھم تركة ف ود مش ون الجھ أن تك

ي " أجزاء"إطار عمل متوائم ومتكامل للممتلك ككل، وبغض النظر عن ما إذا كان له  ة ف ة أو أجزاء مختلف في بلدان مختلف
 ).٩و ٨انظر اإلطارين (نفس البلد 

 

  الممتلكات عابرة الحدود: ٨اإلطار 

أن تنشيء توصى " الدول األطراف بشدة ب
ابھة  ة مش تركة أو أي ھيئ ة مش ة إداري لجن
دود  لإلشراف على إدارة الممتلك عابر الح

  "في جملته

 ١٣٥ الفقرة: المبادئ التوجيھية
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ھدف ينبغي وجود فعند تحضير الخطط اإلدارية للممتلكات عابرة الحدود، 
د  ة اإلداريالخط يلمموح المي الطبيع راث الع ك الت ي  متل ن ف ل، لك كك

ان  ا ك ي إذا م ة تمل ة لألجزاء المكون ة الجغرافي لة فالعالق ممتلكات المتسلس
اطق العمل  ع من املة لجمي ردةأو من األفضل أن تكون خطة واحدة ش  ، منف

ذلك يط  ل ي أن يصبح التخط ال ينبغ توى ع ى مس ي(عل ي/ سياس ، )مؤسس
ا وووضع  ة بكاملھ م اإلطار االستراتيجي للمنطق لة من األنشطة من ث سلس

  .الفردية الموجه لكل جزء من الممتلك

ة ومھما كانت الظروف  ي تحضير خطة إداري ذه العوامل حاسمة ف إن ھ ف
  :سليمة

  يصبح التنسيق بينھا سھال ثوالمؤسسي بحيآلية تسمح بالحوار السياسي. 
 فريق تخطيط واحد من أجل ھذه المنطقة المركبة. 
 تقديم النصح ألصحاب القرار وصانعي مع مسؤوليات مرجعية واضحة  مجموعة استشارية مشتركة مع وجود

 .السياسات
 مصادرتنسيق جيد يسمح ألعضاء الفريق لمشاركة المعلومات والخبرات والمعرفة وأيضاً ال. 
  لكل جزء من الممتلكوأصحاب العالقة المدراء تواصل جيد بين. 
 باإلعتبار االختالفات بين النظم القانونية والمؤسسية في كل منطقة االتوصل إلى اتفاق للمصادقة على الخطة آخذ /

 .مقاطعة
  ألبحاث مشتركةللحاجة فھم مشترك 
  اآلمنةاإلدارية وضمنياً المناطق تقسيمات المناطق نھج مشترك لتعريف واستخدام. 
 وضع جدول زمني لإلنتھاء من الخطة مدركاً األختالفات في اإلمكانيات لكل منطقة . 
 والتي تمكن من أخذ أنشطة عملية بسرعة وفاعلية بروتوكوالت سياسية ثنائية واتفاقيات لإلدارة التعاونية.  

ال واإلدارية الموجودة، فلن يكون ھناك اتجاه محدد لإلدارة وحيث ال يوجد فھم والتزام مشترك إلطار مشترك في األھداف 
الذي ھو  دالسالمة والقيم الطبيعية للممتلك على المدى الطويل األمولحماية ا فيقل احتمال تنسيق للجھود لكل منطقة منفصلة، 

 .العالمياتفاقية التراث في مطلب 

  المراقبة التقييم

  ،تستطيع معرفة النجاح من الفشلفلن إذا لم تملك مقياس للنتائج. 
  معهمل اللنجاح ال يمكن التعھناك مقياس يكن إذا لم. 
 إذا لم تستطع إدراك عدم النجاح ال يمكنك تصحيحه. 
 ثبت النجاح أصحبت عملية كسب التأييد من العامة أصعبإذا لم ي. 

دار التطبيق  جداً  المراقبة مھمة اس مق ديلھا، الفاعل لقي ا وتع المي وتطويرھ راث الع ات الت ة لخطة ممتلك فكل دورة مراقب
يم يجب  ابقةأن وتقي ى نجاح أو ضعف مخرجات الخطة الس ى عل ر وتبن طويجب ، تختب راث  رب ق خطة الت ة تطبي مراقب

تابعة االستجابية التي تطلبھا لجنة التراث باالعتبار تقارير المواألخذ العالمي مع اإلجراءات المختلفة للجنة التراث العالمي 
ً  إذ يجب أن يساھم تقرير.العالمي   .المراقبة في عمليات التقارير الدورية، كما ذكر سابقا

  :ز بين المفاھيم التاليةبالتميييجب القيام 

 على مر الزمن  حصلعملية جمع البيانات لوصف حالة الممتلك والتغيير الذي : المراقبة 
 ما ھي عناصر البيانات التي يتم جمعھا كجزء من برنامج الرصد لقياس التغيير: المؤشرات. 
 ستخدام البيانات لتقييم فعالية الخطة، كيف حققت أھدافھاا األخذ باالعتبار و: التقييم. 

  الممتلكات المتسلسلة: ٩اإلطار 

ن " لة، فم ات المتسلس ة الممتلك ي حال وف
إلدارة  ات ل األھمية بمكان وجود نظام أو آلي
ر  ف العناص قة لمختل من اإلدارة المنس تض
ك، وينبغي تضمين  ة للممتل تقلة المكون المس

  ..." ملف الترشيح بالوثائق الخاصة بذلك

  )١١٤المبادئ التوجيھية الفقرة (
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فتظھر حالة قيم الممتلك الطبيعية مجموعة من المؤشرات للمراقبة بشكل مستمر، فيجب أن تحتوي الخطة اإلدارية على 
والتغيرات التي تطرأ عليھا، فعملية التقييم ھذه ستوضح إذا ما كان الممتلك بوضع تحسن أو تدھور، كنتيحة لتطبيق السياسات 

 .واألنشطة المقترحة من خالل الخطة اإلدارية

  :اآلتيةة لألسئلة األربعة ممتلك التراث العالمي اإلدارية، يجب الحصول على إجاب خطةولمراقبة نجاح 

 ما ھي الجوانب التي يجب مراقبتھا بالخطة؟ 
 ما ھي المؤشرات المراد إيجادھا؟ 
 ما عدد المؤشرات المراد مراقبتھا؟ 
  ؟)المنھجية المتبعة(كيف يمكن مراقبة ھذه المؤشرات  

ةأن يجب فالمراقبة تركز على تنفيذ خطة العمل وتحقيق األھداف، ففي حالة خطة العمل  ة  تركز عملي ى وضع المراقب عل
داف . ، أي ألي مدى وضحت وحققت خطة العمل األنشطة والغاياتلمخرجات واألنشطةلمقياس  لكن في حالة مراقبة األھ
ي ة  ينبغ ى مراقب ز عل ائجالتركي طة – النت ات واألنش ة المخرج ادة . نتيج ب زي ة لتجن ون انتقائي ة ألن تك ة بحاج فالمراقب

ةينبغي انتقائھا المؤشرات  العبء، وبالمقابل فإن ً  بعناي ا أيضا د ، وھن ة محددة يعتم ى استخدام مؤشرات موثوق ان عل الرھ
  .جودة والكميةالمرتبطة بقيم الممتلك تعكس 

ة واليونيسكو  ،"تحسين تراثنا" وفي سياق مشروع  ى مجموعة قامت الھيئة العالمية للمناطق المحمي رةبالعمل عل من  كبي
دوات ضمن األمجموعة ولممتلكات التراث العالمي، ومن ثم نشر ھذه الوثيقة فاعلية اإلدارة  تقييم يةكيففيھا د دتح األنشطة

  .والتي تضع إطار عمل لتقييم فاعلية اإلدارة للمناطق المحمية. ١٢سلسلة منشورات اليونيسكو مركز التراث العالمي

ر ة  ممتلكات الت د مراقب اك اجراءات محدد عن المي فيجب مالحظة ان ھن راث الع ة الت ى قائم المي الموضوعة عل اث الع
   .المعرض للخطر، ولن يتم مناقشتھا في ھذا الدليل

  قضايا أخرى مھمة يجب ذكرھا في خطة اإلدارة لممتلكات التراث العالمي

يمكن تقديم توجيھات محددة لعدد من المجاالت كما يمكن ان يخضع ھذا الدليل لبعض اإلضافات، أو حتى التوسع في بعض 
في خطة ممتلكات التراث  اخاص اإعطائھا اھتمامينبغي مجاالت  ةالمختلفة، لكن ھناك ثالثمجاالت الالعناوين ذات العالقة في 

 : العالمي وھي

  والتجاريالتخطيط المالي 
  زوار؛ وللالتخطيط 
 الحد من خطر الكوارث.  

  التخطيط المالي والتجاري

ة، في نقطة ضعف كبيرة جود خطة مالية وتجارية ضعف أو عدم ويعتبر  ي  خصوصاالتخطيط اإلداري للمناطق المحمي ف
المي راث الع ات الت م يوجد  و ،خطط ممتلك ل إرشادي المنشور رق اطق  ضمن من ١٣دلي لة أفضل الممارسات للمن سلس

د والصادر من قبل ا ١٣المحمية لھيئة العالمية للمناطق المحمية، وحديثاً تم إصدار مجموعة أدوات التخطيط التجاري والمع
  ١٤). Shell(من قبل اليونيسكو و شيل 

  التخطيط للزوار

إن كما ذكر سابقاً  ياحة ف المي، فالس رث الع ات الت م من عمل إدارة ممتلك ياحة جزء مھ زاور والس ون أن يمكن إدارة ال تك
ة ك اآلخرالبعض يراھا طموح أو توقع من قبل بعض أصحاب العالقة، في حين  ة الطبيع دولي لحماي اد ال ذا فاالتح دد، ل مھ

الميفي بعض معاً يعمالن ز التراث العالمي ومرك راث الع ات الت ام  ممتلك ا في ع ي يجب تطويرھ ي نفس ٢٠١٠الت ، وف
  من ضمن سلسلة  ١إدارة السياحة في ممتلكات التراث العالمي وھو في المنشور رقم أجل من  دليل ارشادي أعدالوقت 

                                                            
12 http://whc.unesco.org/en/series/23/ 
13 Hockings, M.; Stolton, S. & N. Dudley (2006): Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of 
Protected Areas. 2nd Edition. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 14. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
14 Emerton, L.; Bishop, J. & L. Thomas (2006): Sustainable Financing of Protected Areas: A Global Review of Challenges and Options. Best 
Practice Protected Area Guidelines Series No. 13. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
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لھا عند تحقيق عرض ھناك قضية مھمة يجب االنتباه و، ١٥منشورات اليونيسكو
المي،  وتجربة االستخدام راث الع ات الت ي ممتلك زوار ف التعليمي عالي الجودة لل

ة  تم الحماي ين ت ي ح اك وف ة ھن نوات القادم ي الس ك، وف يم الممتل ى ق اظ عل الحف
  مجال 

ة محددة لخ. الخصوصذا بھأيضا لتطوير ھذا الدليل اإلرشادي  اك مھم طة ھن
المي راث الع ك تؤخذ  ممتلكات الت د عرض الممتل ار عن ع جوانب باإلعتب وجمي

يم والتفسير وخدمات  ك، والتعل زوار للممتل تنظيم وإدارة الزيارات، واستخدام ال
وھي العالقة أخرى قضية ملحة  .الممتلكفي  الزيارة األخرى التي يجب تقديمھا

ل أصحاب الع ه بين الممتلك وصناعة السياحة من قب تفيدين من مكانت ة المس الق
ات  متاحشعار التراث العالمي فكممتلك تراث عالمي،  ل ممتلك لالستخدام من قب

د من العمل لتوضيح ، فھناك الجودةلدعم  وذلك التراث العالمي ى مزي حاجة إل
ى الجو دل عل راث كيف يمكن استخدام الشعار كإشارة ت ات الت دة ضمن ممتلك

ع ف. العالمي ى الموق ي لليونيسكو معلومات حول استخدام الشعار، عل اإللكترون
ة تعكس  خطط يجب ان تضمن اإلدارة للممتلكات استخدام الشعار بطرق إيجابي
  ). ١٠انظر اإلطار(لوضع الشعار  .القواعد والقوانين

  الحد من خطر الكوارث

المي،  راث الع ات الت ي ممتلك اطر ف اص إلدارة المخ ام خ الء اھتم ب إي ويج
ا، ووضع خطة ووضع اس تراتيجيات للتنبؤ بھا والتخطيط لھا والتقليل من أثرھ

 .لالستجابة لھا

ار م اإلط االً  ١١يض ول إدارة  مث ي ح المي الطبيع راث الع ات الت ا لممتلك مھم
ذه  ا مباشرا حول ھ دم توجيھ األنواع الغازية كما يقدم بعض النصائح،  وھو يق

ى و القضية ويفسر بعض مبادئ التحضير لھذا الشأن، ق عل ي يجب أن تنطب الت
  . الكوارث الطبيعية، واألمراض، والحرائق والحوادث التي تحدث مع الزوار: مجاالت الخطر األخرى، مثال

 ً تكون  ويجري حاليا وارث، وس د من مخاطر الك ات بشأن الح د من التوجيھ إعداد سلسلة من المصادر بشكل مفصل لمزي
  .عن طريق مركز التراث العالمي باليونسكو ٢٠٠٩متاحة اعتبارا من عام 

  مراجعة الخطة

 ً ً  يجب أن تتضمن الخطة اإلدارية بيانا ارة  واضحا دادھا عب ة أن إع ة الخطة، وحقيق ة مراجع ررة حول كيفي ة متك عن عملي
  .ومستمرة، وليست عملية ثابتة تتم مرة واحدة

 كيف يجب ان يكون شكل الخطة النھائي؟

العرض والنمط ومحتويات الخطة اإلدارية يؤثر بشكل كبير حول تقبلھا وفھمھا من قبل المستخدمين، وبالرغم عدم وجود 
ا ي. نمط محدد لھا، لكن كل خطة إدارية تعكس حاجاتھا وظروفھ ة، ينبغي أن تكون فل دة وطويل ائق خطط معق اك وث س ھن
  .قصيرة قدر اإلمكان دون فقدان تماسكھا وجودتھا ومنفعتھا

ا ) خطة العمل(من المفيد تقسيم الخط اإلدارية إلى جزئين وھي برنامج العمل  تمكن من مراجعتھ ل، ل كوثيقة منفصلة للعم
ا بسھولة ضمن الوقت المحدد ل كتيب ال. وتطويرھ ع وبالمث ى جنب م ا إل المي جنب راث الع ع الت ة لموق ع يلخص الرؤي م

اده  ذي يجري اعتم نھج ال األھداف الرئيسية لإلدارة واألنشطة األمر الذي قد يصبح وسيلة مفيدة لتعزيز رسائل الخطة وال
  .إلدارة الممتلكات

  

  

                                                            
15http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001599/159997e.pdf  

  شعار التراث العالمي: ١٠اإلطار 

 

يمثل شعار التراث العالمي العالقة المتبادلة 
للتعرف على للتنوع الطبيعي والثقافي، ويستخدم 

الممتلكات المحمية من قبل اتفاقية التراث العالمي 
المدرجة على قائمة التراث العالمي، كما أنه 

ولجنة . تجسيد للقيمة العالمية التي تمثلھا االتفاقية
التراث العالمي مسؤولة عن تحديد استخدام 
ً لتوجيھات التراث العالمي الموجودة  الشعار تبعا

وھو محمي . دئ التوجيھيةمن المبا ٣في الملحق
بموجب المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

)WIPO .( وأي استخدام له ممنوع من دون اذن
. خطي من لجنة التراث العالمي

ر  : انظ
http://whc.unesco.org/en/emblem/ 
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  الغزو الحيوي في ممتلكات التراث العالمي: ١١اإلطار 

ة نباتاتوحيوانات، (الغزو الحيوي بسبب األنواع الغازية وھي كائنات يحصل  ة ) واألحياء الدقيق نظم بيئي ا ل تم ادخالھ ي
ه  م  وليست ھي جزء من ببة من ث وي وتنتشر مس وع الحي دمار للتن ة البشرية/ال ي .أو التنمي راث  ف معظم ممتلكات الت

واد ئية ألنظمتھا البي) غريبة أو دخلية(أنواع أدخلت العالمي  اء الطرق والم توردة من خالل العمليات األرضية وبن المس
واء ك عمليات تطوير البنية التحتية، وحركة الزوار وحركة المياه والھ اطق خارج الممتل ان . من المن ي بعض األحي وف

ياحية أوالمكاتب بإمكانية إدخال ھناك نقاش حول االعتقاد  ى الس وع حول البن ھذه األنواع لتحسين الممتلك أو إضافة تن
ة دمات اإلقام اكن خ ى أم ة أوحت ى  . اإلداري ن أن تبق ن الممك اةفم د الحي ى قي ة عل واع المدخل ذه األن د و ،بعض ھ توج

ة واع غازي اثر وبعضھا يمكن أن ينتشر ليصبح ان ات للتك را. تجمع دراء ممتلكات الت ى م تم عل ة يتح المي مراقب ث الع
اث أوإجراءات غازية، وبالمقابل يجب أخذ  اخوفاً من أن تصبح أنواع الغريبةاألنواع إدخال  واء أي من اجل اجتث احت

ل أن تلحق  يمةبالغزو من قبل ھذه األنواع، قب ك أضرار جس ا ثبت . سالمة الممتل زو إذا م اك إجراءات الغ بالفعل فھن
د يكون من الممكن اففي .  تسبب بهتالغزو والضرر الذي أو إدارة كل منطقة من  ھالتقليل نظم بعض الحاالت ق ادة ال ع
  .لى األقل إلى حالة يكون مقبوال لألھداف الملكية للتراث العالميإالمتضررة إلى حالتھا األصلية أو البيئية

وده  م وج ن ث المي دون أن يالحظ م راث الع ك الت ات لممتل ال نبات ن خالل إدخ ون م يوعاً يك ة ش واع الغازي ر األن وأكث
اره ليصبح غازياو ذ. انتش ل ھ ون اومث ن تك اً م ة، وغالب رات ملوحظ ة تغيي ون نتيج ديالت التفشي يك ذه التع ضارة  ھ

  .أماكن لجوء وطعام وراحة الحيواناتوبعض األحيان الموائل و) المحلي(بالغطاء النباتي األصلي 

ب  ن ان تجل ان يمك ي بعض األحي واء وف ٍد س ى ح ة عل ات الغازي ات والحيوان ذه النبات ا ھ ا وجراثيمھ ا طفيلياتھ معھ
ي(تؤثر على التنوع الحيوي األصلي أن ، والتي تستطيع "الخاصة" ا، باإلضافة ) أوالمحل من خالل جلب األمراض لھ

ا  افس معھ ويالاوإلى التن وع الحي ام من خالل غزو التن دمير ع راس وت ة . فت ات إن مراقب ي ممتلك ة ف ات الغازي الكائن
ة ھو الذي يؤدي إلى معرفة  ما  تھاالتراث العالمي ومشاھد اك احتمالي ة أو أنواع اتكون أنواعألن إذا ما كان ھن ً غازي  ا

دة أو فخيارات اإلدارة التفاعلية متوفرة . تمھد الطريق ألنواع غازية أخرى لتقليص أو إزالة ھذا الغزو عندما تكون جدي
  .بدءحيثما تدير وتقلص الغزو 

 لمزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني
http://www.gisp.org/     أوhttp://www.issg.org/   

 

لة، لضمان أخذھا بعناية في ج ھناك بعض األمور يجب ابرة الحدود والمتسلس ا وع ميع الممتلكات، وخصوصاً الكبيرة منھ
 :كاآلتيان الشكل النھائي للخطة 

 واضحة وملخصة وسھلة الفھم. 
 استراتيجية وتضم وتكامل جميع محاور اإلدارة ذات الصلة. 
 كيان كامل. 
  وفاعلة لكن مرنةمركزة. 
  المنطقي باالعتماد على ھذه المصادرتأكيد التطبيق المثمر ول تحتاجھاتقدير كمي للمصادر التي. 
 واسع من القراءلطيف ومناسبة  ،تحفز الناس  

د عديد من الخطط أعدت بشكل تقليدي ووبالرغم من أن ال ى نحو متزاي اً الكترتعرض أن مطبوع، ولكن من المتوقع عل وني
ا لوصول افي  لةوألنھا تقدم مرونة أكبر وسھ ةإليھ ل العام ا من خالل . من قب ة الوصول لھ حيث يمكن ألصحاب العالق
يلة مختلفة من الخطة لتعرض بشكل منفصل،  االنترنت أقساماأن تظھر الموقع اإللكتروني، فيمكن  وفير وس فضال عن ت

ك ينبغي أن تحدد و مع ذل. لربط البيانات اإلضافية إلى أجزاء مختلفة من النص أو إضافة مزيد من التوضيح إذا لزم األمر
 ).مثل التعديل أو الحذف مثال(خيارات الوصول إليھا عبر اإلنترنت 
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