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الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق
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الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق
التعلم من التجارب العملية: بناء القدرات لدعم املنهجيات املبنية عىل الحقوق ضمن اتفاقية الرتاث العاملي.ى

املقدمة

 متثل قضايا الحقوق جزءاً عضوياً من رسالة وعمل منظمة اليونسكو منذ تأسيسها. ورغم أن نص اتفاقية الرتاث العاملي لعام 1972 ال يأيت عىل ذكر

 قضايا الحقوق حرفياً، إال إن الهدف االسرتاتيجي الخامس )ج) ينص عىل: “تعزيز دور املجتمعات يف تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي”، مام يؤكد عىل

 الحاجة الحرتام ودعم عملية ارشاك املجتمعات يف العمليات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية. ميثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي تبنته الهيئة العمومية

 لألمم املتحدة يف 10 كانون أول 1948 العمود األساس للقوانني واملامرسات املرتبطة بالحقوق. ولقد عملت العديد من الدول عىل دمج متطلبات

اإلعالن العاملي ضمن أطرها القانونية ومنها الدساتري، كام بني عىل مبادئه الكثري من االتفاقيات الالحقة ملا بعد عام 1948.                      ال

 أظهر العمل عىل تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي ضمن مجاالت إعداد ملفات الرتشيح وبرامج الحامية أهمية تبني حلول ناجعة للقضايا الناتجة عن تقاطع

 تلك الربامج مع قضايا الحقوق الخاصة بالسكان االصليني واملجموعات الثقافية واملجتمعات املحلية واآلخرين من أصحاب العالقة مبمتلكات الرتاث

 العاملي. وعندما ال يتم التعامل مع القضايا الحقوقية، تزداد إمكانية ظهور النزاعات واملشاكل. ويتعرض عدد من املامرسات املتعلقة باتفاقية الرتاث العاملي

 للنقد يف أحيان كثرية مام يتطلب رسعة االستجابة وايجابية التعامل. من جهة أخرى، فإن األطر الوطنية املتعلقة بالحقوق ال ميكن أن تكون فعالة إال إذا

 اقرتنت بالنظر حثيثاً للطريقة التي تنفذ بها عىل أرض الواقع. استجابة ملا سبق، تهدف هذه املبادرة إىل دعم جهود مركز الرتاث العاملي وصوالً إىل تطوير

سياسة فاعلة تجاه دمج قضايا الحقوق ضمن االطر العامة للتنمية املستدامة.                                                                                             ى

 تتعاون الجهات االستشارية الثالثة التفاقية الرتاث العاملي يف تعزيز فهم قضايا الحقوق وتحديد املنهجيات املتعلقة بدمجها ضمن برامج الرتاث العاملي. إن الهدف

 النهايئ من هذا التعاون يتمثل يف الرتويج للمامرسات الرشيدة للتعامل مع قضايا الحقوق وتوفري البيئة الداعمة لالستجابة لها، باإلضافة إىل تطوير وتقديم حزمة

 األدوات العملية التي تساعد عىل دمج تلك القضايا ضمن برامج الرتشيح للرتاث العاملي وبرامج اإلدارة والصون عىل وجه الخصوص، وبرامج العمل العامة لتلك

                                            الجهات عموماً مبا يضمن يف املحصلة تحقيق اعتبار أكرب لقضايا الحقوق.                                                                                                               ى

 تقوم الجهات االستشارية التفاقية الرتاث العاملي منذ عام 2011 عىل تنفيذ مبادرة عنوانها “كرامتنا املشرتكة”، وميثل مرشوع “بناء القدرات لدعم املنهجيات املبنية

 عىل الحقوق يف اتفاقية الرتاث العاملي: التعلم من التجربة” خطوة هامة يف هذه املبادرة، حيث بدأ تنفيذ املرشوع عام 2014 بدعم من وزارة املناخ والبيئة يف

 الرنويج وبقيادة إيكوموس الرنويج. بناء عليه، قام املرشوع بتنظيم ورشة عمل للخرباء الدوليني يف مدينة أوسلو شارك فيها ما يزيد عىل ثالثني خبرياً من جميع

القارات. يتضمن هذا التقرير أهم نتائج تلك الورشة إضافة إىل مجموعة من التوصيات املستقبلية لهذا العمل.                                                                   ى

 وتقديراً منها للدروس املستفادة من املرشوع وورشة العمل، فإن الجهات االستشارية الثالثة التفاقية الرتاث العاملي متفقة عىل امليض قدماً يف التعاون عىل رفع

 الوعي العاملي وتعزيز املعرفة ضمن هذا املحور املعقد، مع تقديم ما ميكن من منهجيات ميكن أن تساند الدول واملجتمعات واصحاب العالقة جميعهم يف

التعامل مع قضايا الحقوق ضمن قطاع الرتاث العاملي.ى                                                                                                                             ر

االتحاد الدويل لحامية الطبيعة
املجلس العاملي للمواقع املعامل األثرية )إيكوموس)

املركز الدويل لدراسة حفظ وترميم املمتلكات الثقافية )إيكروم)
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الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق

التقرير يف سطور

يكمن الهدف العام لهذا املرشوع الريادي يف تعزيز وفهم املامرسات الرشيدة املتعلقة بقضايا الحقوق والبيئة الداعمة لها ضمن قطاع الرتاث العاملي. ى

 تم تنفيذ هذا املرشوع خالل فرتة وجيزة من كانون أول إىل نهاية نيسان )أبريل) من عام 2014. ساهم يف املرشوع عدد من الخرباء من آسيا
 وأفريقيا واملنطقة العربية وأمريكا الالتينية وأوروبا من خالل إعداد الحاالت الدراسية وما تطلبته من أبحاث حقلية ومن ثم تقدميها خالل

ورشة العمل التي تم عقدها كاجتامع لخرباء الجهات االستشارية وذلك يف مدينة أوسلو يف الفرتة من 1 إىل 3 نيسان )أبريل) 2014.    

 تم تنفيذ ورشة العمل خالل أيام ثالثة، قدم فيها الخرباء الحاالت الدراسية متبوعة مبناقشة أحد مستشاري املرشوع ومن ثم مناقشتها مع باقي
 الخرباء يف جو من الحوار البناء واملشاركة املعرفية واالستعداد للتعلم املشرتك والدعم املتبادل يف التعامل مع هذه القضية العامة. وعمدت
ورشة العمل إىل االجابة عن مجموعة محددة من األسئلة عىل النحو التايل:                                                                                               ي

 • ما هي الدروس املستفادة من ىلية التعامل مع محور الحقوق يف مواقع الرتاث العاملي الختلفة؟ 
 • ما هي الظروف الداعمة والفرص املتاحة لتعزيز املنهجيات املبنية عىل الحقوق؟ 

 • ما هي الفرص املتاحة للجهات االستشارية لدعم قضايا الحقوق وتيسري التعامل معها؟

التعلم من التجارب العملية

الدروس استخالص  بهدف  القامئة  املامرسات  من  للتعلم  تعزيز  من  املرشوع  عليه جهد  تركز  ما  التقرير  من  الجزء   يبني هذا 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لحقوق. ا يا  بقضا لصلة  ا ذات  لعملية  ا لجهود  ا من  لفرص  وا لتحديات  ا وتحديد 

التنوع يف قطاع الرتاث العاملي من حيث املواقع وقضايا الحقوق

ممتلكات من  املختلفة  األنواع  العمل  ورشة  يف  قدمت  التي  الدراسية  الحاالت  مثلته  ما  التقرير،  من  الجزء  هذا   أوضح 
دئ لها ا ملحيط  وا يقيا  فر وأ آسيا  من  متنوعة  فية  جغرا مناطق  ومن   ، ملختلطة وا فية  لثقا وا لطبيعية  ا ملي  لعا ا ث  لرتا  ا

مة.  املستدا لتنمية  ا وقطاع  األكادميي  لقطاع  ا يف  لعاملني  ا بني  فيام  لتفاعل  ا من  قدر  ألعىل  تحقيقاً  وذلك   ، وأوروبا

القضايا الراهنة والدروس األولية

 يعرض هذا الجزء من التقرير ما حددت مناقشات ورشة العمل من األرضية املشرتكة للقضايا ذات األولوية والدروس األولية
 املستفادة بهدف تكريس املنهجيات املبنية عىل الحقوق ضمن قطاع الرتاث العاملي. يلخص هذا الجزء من التقرير أهم النقاط التي

شملها الحوار مدعومة بأمثلة من الحاالت الدراسية املقدمة.                    

الخالصة والتوصيات

ملبنية ا ملنهجيات  ا لتعزيز  ملوصلة  ا ليب  ألسا وا مج  لربا ا مجموعة  بتحديد  ركون  ملشا ا م  قا  ، ير لتقر ا من  لجزء  ا هذا   يف 
املناسبة. لداعمة  ا للبيئة  د  اإلعدا مع  واالرشادات  بالسياسات  يتعلق  فيام  محددة  مقرتحات  ذلك  ضم  الحقوق.  عىل 

البيان املشرتك والنظر إىل املستقبل

متخضت ورشة العمل عن بيان ختامي يعرب عن الروح البناءة التي سادت فيها مع دعوة املشاركني للعامل التخاذ التدابري املناسبة ضمن
قطاع الرتاث العاملي. 

ملزيد من املعلومات والتفاصيل عن هذا املوضوع، يرجى التكرم بزيارة موقع إيكوموس الرنويج عىل
 http://www.icomos.no/whrba 
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الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق

املحور الرئييس للمرشوع

 الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق: التعلم من التجارب العملية - بناء القدرات لدعم املنهجات املبنية عىل الحقوق
يف ضمن اتفاقية الرتاث العاملي.

 الهدف العام للمرشوع يتمثل يف: العمل عىل تعزيز فهم وتقدير املامرسات الرشيدة املتعلقة مبنهجيات حقوق اإلنسان والبيئة املمكنة
لها يف مجال الرتاث العاملي.

األهداف العملية للمرشوع كانت كام ييل:
 ١. توثيق وتحليل اآلليات التي يتم من خاللها التعامل مع قضايا الحقوق ضمن مجموعة من املبادرات الهادفة لتعزيز املشاركة املحلية يف حقل

الرتاث العاملي.

٢. التعرف عىل عنارص البيئة املمكنة وتحديد فرص تعزيز املنهجيات املبنية عىل الحقوق. 

 ٣. النظر يف الفرص املتاحة للجهات االستشارية التخاذ االجراءات الداعمة وامليرسة للمنهجيات املبنية عىل الحقوق ضمن الخصوصية الوطنية لكل

دولة.

األسئلة املحورية التي حاول املرشوع اإلجابة عنها:

 ١. الذي ميكن تعلمه من التجارب الحالية ملواقع الرتاث العاملي يف دمج املجتمعات املحلية والتعامل مع قضايا الحقوق من حيث النجاحات

والتحديات؟

 ٢. ما هي الدروس األساسية املعتربة التي ميكن توظيفها يف تحسني املنهجيات املبنية عىل الحقوق وتعزيز البيئة املمكنة لها وصوالً إىل رفع

فاعليتها؟

 ٣. ما هي حاجات الجهات االستشارية وفرصها املرتبطة بتعزيز جهودها يف مجال املنهجيات املبنية عىل الحقوق؟

خلفية عامة

 املامرسة الرشيدة: إن الرتويج للمامرسات الرشيدة – رغم جدليته – ميثل امنوذجاً عاملياً لتبادل املعارف والخربات يف مجاالت الصون والتنمية. يعترب تطبيق

 مثل هذا النموذج يف مجال الرتاث العاملي تحدياً بحد ذاته. وهنا ال بد من طرح مجموعة من االسئلة الهامة: أ) من الذي يقرر أي من املامرسات هي الرشيدة

 وبناء عىل أي معايري؟ ب) كيف يتم التعامل مع االختالفات الجغرافية وتباين األطر الوطنية؟ ج) متى تكون املعرفة كافية العتبار حالة ما مامرسة رشيدة؟

 بناء عىل ما سبق، فإن هناك جدالً حول إمكانية تكرار تلك “املامرسات الرشيدة” وتعميمها وخصوصاً مع اعتبار اإلطر الخاصة بالرتاث العاملي. تم تصميم

 مجموعة من الحاالت الدراسية بهدف التأسيس لفهم أفضل وتنسيق أعىل ما بني الجهات االستشارية. كام عمد املرشوع إىل تحفيز الحوار املرتبط بالتجارب

 العملية يف سبيل تحديد ماهية املامرسات الرشيدة مع اعتبار تباين الظروف والتحديات والفرص. لقد عملت ورشة العمل تحديداً عىل جمع عدد كبري من

الخرباء والعلامء بهدف تحديد القضايا املرتبطة بالرتاث العاملي مع النظر يف فرص تعزيز املنهجيات املبنية عىل الحقوق.

 الرتاث العاملي وقضايا املجتمع املحيل: شهدت األعوام االخرية تقدماً ملحوظاً يف مجال ربط برامج الرتاث العاملي بأهداف التنمية املستدامة

الحقوق تحديداً. ما يقدم تحليالً معمقاً وواضحاً لقضايا  نادراً  أنه  التقدم والنجاحات بشكل عام، إال   العاملية. ورغم أهمية عرض مجاالت 

 حاولت الدراسة مدار البحث تقديم مجموعة التجارب املستقاة من مواقع الرتاث العاملي التي يتم فيها تبني برامج متخصصة يف دمج وإرشاك

فيها.  الحقوق  لقضايا  املتعددة  املحاور  الرتكيز عىل  واملواقع مع  األقاليم  املحلية من مختلف  املجتمعات 

 الحاالت الدراسية: تم الطلب من مؤلفي الحاالت الدراسية أن يتجنبوا املبالغة يف تجميل نجاحاتهم يف دمج وإرشاك املجتمعات الرتبطة مبواقعهم، بل فضالً

 عن ذلك، اعتامد مبدأ التحليل البناء للكيفية التي تم من خاللها التعامل مع قضايا الحقوق واملنهجيات املتعلقة بها. تم تصميم الحاالت الدراسية بناء

 عىل إطار تعلم موحد يحاول اإلجابة عىل مجموعة محددة من األسئلة. لقد كان ملؤلفي الحاالت الدراسية خلفياتهم املتنوعة فمنهم الباحثون املستقلون،

 وممثلو املجتمعات املحلية، وموظفو سلطات محلية ووطنية. قام كل من مؤلفي الحاالت بتقديم عرض عنها خالل ورشة أوسلو ما بني 1 و 3 نيسان 2014،

كام تم إعداد ورقة نظرية تعريفية من قبل فريق املرشوع وارسالها مسبقاً لجميع املشاركني استعداداً للورشة.  

حتى الحقوق  قضايا  من  متكاملة  مجموعة  حول  التجارب  وتبادل  الحوار  تحفيز  إىل  الدراسية  الحاالت  هدفت  العمل:  ورشة   مجريات 

 وإن كانت جدلية أو مجمع عىل صحتها. ثم تضمن ذلك عملية تحديد أهم القضايا وصوالً إىل فهم أفضل ملعايري املامرسة الرشيدة. ثم تبع

التوصيات من  للخروج مبجموعة  متهيداً  املقدمة  التجارب  من  املعتربة  الدروس  أهم  مراجعة  فيها  تم  مصغرة  مجموعات  العمل يف   ذلك 

 الهادفة إىل تحفيز الجهود املعنية بقضايا الحقوق وتعزيز البيئة املمكنة للمامرسات الرشيدة املتعلقة بها ضمن برامج الرتاث العاملي. أخرياً،

الرتاث يف دولة قطر يف حزيران 2014.     لجنة  اجتامع  النتائج وعرضها يف  االتفاق عىل جمل خالصة  تم 
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العروض املقدمة والحاالت الدراسية

عروض الحاالت الدراسية

العام املدير  جرانت،  كرييس  الرطبة:  االستوائية  الرتاث  ومواقع  تازمانيا  يف  الربية  للمناطق  املقارنة   الدراسة 
ليا)    )أسرتا األصلية  للمجتمعات  لية  الفدرا الوزارية  االستشارية  اللجنة  رئيس  ونائب  للخدمات، 

أسرتاليا

 موقع محمية وادي رم للرتاث العاملي: طارق أبوالهوى، مجلس االتحاد الدويل لحامية الطبيعة للرتاث العاملي، الهيئة
)األردن) املحمية  للمناطق  لعاملية  ا

األردن

موقع غابات ميجيكيندا كايا، منهجيات حقوق اإلنسان: أنتوين جيثيثو، مستشار املتحف الوطني يف كينيا، نريويب-مومباسا )كينيا)  كينيا

 موقع متنزه كينابالو للرتاث العاملي وعالقته باملجتمعات املحيطة: عمران حمزة، أستاذ جامعي، نائب رئيس مجموعة عمل
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة الخاصة بالسكان األصليني، واملجتمعات املحلية، واملساواة يف املناطق املحمية )ماليزيا) 

ماليزيا

موقع سيان كان واملنهجيات املبنية عىل الحقوق: خوليو موري، مستشار مستقل )املكسيك) املكسيك

 قضايا الحقوق يف الرتاث العاملي – حالة دراسية من منطقة معامل باتان يف موقع وادي كامتاندو للرتاث العاملي:
سادارشان راج تيواري، أستاذ جامعي يف العامرة، هيئة باتان الهندسية، جامعة تريبهوفان، كاتامندو )نيبال)

نيبال

أدبيات ومتشابهات االستعامر ونزع االستعامر: جرو بريجت وين، أستاذ جامعي العاملي –  للرتاث  ألتا   مواقع 
مشارك، متحف التاريخ الثقايف، جامعة اوسلو )الرنويج)

الرنويج

مركز ليام التاريخي: ألبريتو مارتوريل، رئيس إيكوموس البريو، أستاذ جامعي، جامعة الهندسة الوطنية )البريو)  البريو

 اعتبار املواقع املقدسة الطبيعة يف الرتاث العاملي: باس فريشورين، مجموعة االتحاد الدويل لحامية الطبيعة املتخصصة
)هولندا) املحمية  للمناطق  الروحية  الثقافية  القيم  يف 

اإلطار اإلقليمي

 تقرير ورشة الخرباء الدوليني الخاصة باتفاقية الرتاث العاملي والسكان االصليني" ٢٠-٢١ أيلول 2012، كوبنهاجن،"
)أملانيا) األصلية، كوبنهاجن  املجتمعات  الدولية لشؤون  املجموعة  الدمنارك: ستيفان ديسكو، عضو 

 تقرير ورشة العمل
الدولية

عروض الجهات الرشيكة

بناء القدرات لدعم املنهجيات املبنية عىل الحقوق ضمن اتفاقية الرتاث العاملي: د. بيرت بيل الرسن، مستشار املرشوع الرئييس )الدمنارك/سويرسا)

وجهة نظر مؤسسة إيكروم تجاه املنهجيات املبنية عىل الحقوق: جوزيف كينج، مدير املؤسسة.

وجهة نظر االتحاد الدويل لحامية الطبيعة تجاه املنهجيات املبنية عىل الحقوق: جونزالو أوفيدو، مستشار الشؤون االجتامعية. 

وجهة نظر إيكوموس تجاه املنهجيات املبنية عىل الحقوق: كارولينا كاستيانوس، مستشار إكوموس، وروهيت جيجياسو، عضو اللجنة التنفيذية.

برنامج األمم املتحدة والحقوق: شريين سعيد، كبري مستشاري السياسات، نيويورك.

 خربات مؤسسة نوراد يف املنهجيات املبنية عىل الحقوق: ستيرن ايكرين، أستاذ جامعي مشارك، املركز الوطني لحقوق اإلنسان، جامعة أوسلو،

الرنويج.

الرتاث العاملي يف املكسيك – املمتلكات الثقافية: ماريون وينار، عضو إيكوموس فرنسا.

الرتاث العاملي يف إرسائيل وفلسطني: أنتون رافول، عضو إيكوموس اململكة املتحدة.

الرتاث العاملي يف تونس: مصطفى خنويس، رئيس إيكوموس تونس.

الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق
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القضايا الراهنة والدروس األولية

 حدد اجتامع الخرباء حزمة من القضايا والدروس األولية وما ميكن أن تتمخض عنه من اجراءات ومتابعة. يحتوي التقرير الكامل لورشة العمل
 عىل تفاصيل الحاالت الدراسية ونتائج مجموعات العمل. أما النص التايل فيمثل ملخصاً ألهم تلك القضايا ذات األهمية الكربى بهدف عرضها عىل

املعنيني مبحور الرتاث العاملي جميعاً.  

حقوق األفراد واملجتمعات املرتبطة بربامج الرتاث العاملي متثل جزءاً عضوياً من معارف تلك الربامج

وإدارتها اليومية 

كانت ءاً  سوا اليومية  حياتها  من  يتجزأ  ال  جزءاً  مواردها  وتستخدم  العاملي  الرتاث  ممتلكات  يف  تعيش  التي  املجتمعات  حقوق   متثل 
فإن وعليه،  املعلنة.  املؤسسية  أطرها  ضمن  الحقوق  محور  املمتلكات  تلك  إدارات  تتبنى  مل  وإن  حتى  ثقافية،  أو  طبيعية   ممتلكات 
مع املجتمعات  تلك  دمج  يف  القامئة  الجهود  عىل  بالبناء  بل  الصفر،  نقطة  من  بالبدء  يتمثل  ال  الحقوق  عىل  املبنية  املنهجيات   نجاح 
نيبال، الحرضية يف  واملناطق  أسرتاليا،  األصلية يف  بالحقوق  املهتمة  الدراسية  الحاالت  أظهرت  أدائها.  وتحسني  تطويرها  دوماً عىل   العمل 

البناء عليه.   متيناً ميكن  أساساً  الجهود  تقدم مثل هذه  بالحقوق.  املعنية  للدول  الواسعة  العلمية  الخربات  كينيا،  املقدسة يف  والغابات 

التعامل مع تعقيدات محور الحقوق: وادي رم، األردن

 تم إعالن محمية وادي رم عىل قامئة الرتاث العاملي يف ٢٠١١، وهي أكرب منطقة محمية يف األردن وتقدم

 مثاالً للنجاحات والتحديات املرتبطة باملنهجيات املبنية عىل الحقوق. يف املحمية آليات ال مركزية التخاذ

 القرار حول استخدام املوارد مدعومة بأطر قانونية وإدارية تضمن مشاركة السكان املحليني واألخذ بآرائهم.

 ويف ذات الوقت، متثل تحديات تضارب املصالح وضعف تطبيق القوانني وغياب االستقرار السيايس محدداً

الحالة القرار. تويص  اتخاذ  التمثيل يف عملية  القدرات وتوزان  بناء  املنشود من  السمتوى  لتحقيق   كبرياً 

 الدراسية مبراجعة نظم الحوكمة واالستثامر يف القيادات الشابة وبناء قدراتها ضمن محاور إرشاك املعنيني

واملنهجيات املبنية عىل الحقوق.

  من الحالة الدراسية املقدمة من طارق أبوالهوى

 احرتام حقوق السكان املحليني ميثل أساساً هاماً لتحقيق االستدامة

 إن احرتام ودعم الحقوق ال يعني نهاية املطاف، إذ يجب أن يقرتن ذلك باعتبار الحقوق جزءاً رئيسياً من منهجيات إدارة الرتاث العاملي. يف كثري من

 األحيان تغيب الثقة يف إدارة الرتاث العاملي بسبب تجاهل األخرية لحقوق األوصياء التاريخيني يف العديد من املمتلكات كام هو الحال يف منطقة التاي

 يف روسيا أو املناطق النائية يف جواتيامال. يف تلك املناطق، وعندما ال تعترب الحقوق بشكل مناسب، يظهر عدم الرضا وتبدأ النزاعات. والتقدم يف مجال

 الحقوق ميثل مساهمة نوعية يف تحقيق العدالة االجتامعية املوصلة للتنمية املستدامة. وقد تحققت مثل هذه النجاحات بعيدة املدى يف تجارب

 عدة منها برامج التعاون اإلمنايئ يف الرنويج وخربات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ التي تم عرضها يف اجتامع أوسلو. ورغم أن تبني املنهجيات املبنية

عىل الحقوق قد يطيل أمد عمليات دمج املجتمعات، إال أن النتائج املستدامة طويلة األمد متثل منوذجاً للملكية املحلية أكرث ثباتاً وأبعد أثراً.    

العمل من الجذور لدعم حقوق املجتمعات: غابات كايا، كينيا

 تم إعالن غابات ميجيكيندا كايا العرشة ممتلكاُ متسلسالً للرتاث العاملي عام ٢٠٠٨. ومتثل هذه الغابات

 الصغرية )١٠ إىل ٨٠٠ هكتار) مواقع مقدسة لدى مجتمعات ميجيكيندا. ومل يكن هناك حاجة إلعالن احرتام

 الحقوق ضمن اسرتاتيجية إدارة املوقع، إذ تركز العملية اإلدارية عىل احرتام قيم الكايا وتعزيز شعورهم

 مبلكية املكان. ومبا أن ملكية األرايض تعود للمحليني، فإن االستخدامات التقليدية للموارد متثل أساس عمليات

 التخطيط واإلدارة يف املنطقة ككل. من ذلك، أن أنظمة ونشاطات الحامية املحلية تتم جنباً إىل جنب مع

 القوانني الوطنية الخاصة بالصون، حيث توفر الدولة الغطاء القانوين للعمل وتؤكد من خالله عىل قدسية

املكان وفاعلية األنظمة املحلية فيام يتعلق بدخول املنطقة واستخدامها.

من الحالة الدراسية املقدمة من أنتوين جيثيثو

الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق
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فهم مساهمة برامج الرتاث العاملي يف تعزيز حقوق املجتمعات املحلية: نحو تحديد القضايا

 أظهرت الحاالت الدراسية املقدمة من قلب التنمية الحرضية يف البريو وصوالً إىل عمليات استخراج املوارد الطبيعية يف أسرتاليا مستوى التعقيد

 الكبري الذي تواجهه عمليات التخطيط واإلدارة املرتبطة بالرتاث العاملي. إن الطرق التي يتم من خاللها التعامل مع قضايا الحقوق تعكس يف

 الغالب األبعاد التاريخية والنظم املرتبطة بالهياكل والتنظيم. ال تستطيع برامج الرتاث العاملي حل جميع هذه املعضالت، ولكن بإمكانها محاولة

 تجنب إيقاع الرضر وخصوصاً عندما يتعلق األمر بالفئات املهمشة أو الضعيفة وقلب ذلك إىل عملية تعزيز لحقوقهم واحتياجاتهم. من ذلك، قدرة

 القامئني عىل برامج الرتاث العاملي عىل تعزيز املعارف الالزمة والتعرف عىل مواطن الضعف لدى املجتمعات املحلية وتحديد قضاياهم الحقوقية

ذات األولوية وصوالً إىل عملية تعلم تشاركية ما بني أصحاب الحقوق املحليني والقامئني عىل الرتاث العاملي. 

 غياب االعتناء املنظم باألسئلة املنطقية: من؟ ماذا؟ متى؟ وكيف؟ ذات الصلة بالحقوق، يؤدي إىل سد

طرق النجاح

 تضمنت جميع الحاالت الدراسية ارشادات هامة للمساهمة يف تحديد من وماذا ومتى وكيف ضمن إطار حقوق املجتمعات املحلية وما يرتبط بها

 من برامج للرتاث العاملي. ومع ذلك، فإن اإلطار العام الناظم للمامرسات الرشيدة الخاصة بالحقوق ضمن برامج الرتاث العاملي ال يزال مفقوداً. وبينام

 تعمل العديد من الدول عىل تبني منهجيات أكرث تفهامً للحقوق بشكل متفرق، فال تزال املرجعية املتكاملة للعمل غري فاعلة. مثال ذلك، ما تدرج

 عليه العادة يف غياب محور الحقوق ضمن تسلسل خطوات الرتشيح واإلدارة للمواقع، مام ينتج عنه خلل يف مراحل مبكرة من العمل من حيث تحديد

 تلك الحقوق والتخطيط لها. وعليه ظهرت جهود ومعايري التوجيه املركزية بهدف التأكد من تجنب اإلرضار بأصحاب الحقوق مذ بدء العمل قدر

 املستطاع. يتم حالياً النظر يف تبني معايري عىل مستوى السياسات وآليات تنفيذية فاعلة خدمة لهذا التوجه االستباقي. كام أظهرت الحاالت الدراسية

أن إرشاك وإعالم جهات ثالثة – مثل القطاع الخاص – باهمية محور الحقوق يؤدي يف الغالب إىل التأثري اإليجايب يف مامرساتهم يف الرتاث العاملي.

االعرتاف بحقوق األوصياء عىل الرتاث: املواقع الطبيعية املقدسة والرتاث العاملي

 تعرف املواقع الطبيعة املقدسة عىل أنها “املناطق الربية أو املائية ذات األهمية الروحية للسكان واملحليني”،

 ويقع بعضها ضمن ممتلكات الرتاث العاملي. يف أحيان، يتم اعتبار هذه القيم الخاصة ولكن ليس بالرضورة

 ما يرتبط بها بالحقوق. يف جواتيامال عىل سبيل املثال، ال يحظى ممتلك متنزه تيكال الوطني للرتاث العاملي

 برضا السكان األصليني من املايا ال سيام قادتهم الروحانينن بسبب ضعف مشاركتهم يف إدارة املكان. إن

 حلم هؤالء األوصياء أن تكون إدارة املكان بيدهم، وعندما يتم تجاهل مثل هذا الحق والطموح، تظهر عىل

السطح الخالفات التي تؤثر سلباً عىل فرص نجاح إدارة املمتلك. 

من الحالة الدراسية املقدمة من باس فريشورن

بناء الجسور: متنزه كينابالو الوطني، ماليزيا

 

 يقع متنزه كينابالو يف منطقة سباه يف ماليزيا حيث تشهد املنطقة تحوالً من التهميش إىل املصالحة املتوافقة

 مع حقوق اإلنسان. أدى تأسيس املتنزه ابتداءاً إىل تهجري قرصي ملجتمعات كادازاندوسون وحرمانهم من

 استخداماتهم التقليدية للموارد. أما اليوم، فهناك ثالث عوامل تساهم يف تحقيق املنهجية التشاركية إلدارة

للغابات، وثانيها: أولها: تبني منهجية االقتصاد األخرض مام عزز فرص االستخدام املستدام   منطقة سباه، 

 الدعم الدويل الذي ساهم يف تطوير خطط تقسيم استعامالت املناطق من قبل املحليني والتي اعتمدتها

 الجهات الرسمية، أما ثالثها: فجهود املجتمع املحيل يف الحامية ومنها منوذج كامبونج بوندو توهان، والتي

 تعترب قصص نجاح فاعلة. كام سمحت السلطات ملجتمع كادازاندوسون بإعادة بناء عالقتها الروحية باملكان.

أما الخطوة القادمة، فتتمثل يف دمج منهجيات الحقوق ضمن أطر التخطيط الرسمية.

من الحالة الدراسية املقدمة من عمران حمزة

الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق
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 التعامل مع تنوع أصحاب الحقوق واملجموعات املعرضة للرضر وقضايا الحقوق األخرى كبوابة للتغيري

 أوضحت الحاالت الدراسية أن يف كل موقع تراث عاملي عدد كبري من قضايا الحقوق. وبينام تنمو الخربات يف التعامل مع عدد من تلك القضايا،

التعامل مع القضايا النجاح يف   فإنها تتواضع يف عدد آخر منها. مثال ذلك حصول تقدم كبري يف تعزيز املشاركة كحق مكتسب مبستوى أكرب من 

يزال يف الحقوق ال  وإدارة مع محاور  العاملي تخطيطاً  الرتاث  برامج  بها  يتقاطع  التي  اآللية  أن فهم  األخرى.  والثقافية   االجتامعية واالقتصادية 

لقد أظهرت ورشة املعرضة للرضر من غريها.  للمجموعات  أكرث أهمية  الحقوق  االنتباه أن بعض قضايا  أيضاً، ال بد من   مرحلة معرفية مبتدئة. 

الحقوق لتلك  املكاين  التخطيط  األكرث عرضة للرضر، مبا يف ذلك تحسني  املجموعات  للتعامل مع  ارشادات واضحة  لتطوير  املاسة  الحاجة   العمل 

 وفهم أهميتها املقارنة فضالً عن االقتصار عىل إعداد قامئة مراجعة بتلك الحقوق وحسب. مثال ذلك وجود التزام مبديئ من القامئني عىل الرتاث

العامة  العاملي بأخذ الحقوق املحلية بعني االعتبار ولكن دون وجود معايري وارشادات تنفيذية محددة للتأكد من احرتام وتطبيق مبادئ العمل 

مثل حق املجتمعات ذات العالقة يف املوافقة الحرة املسبقة املبنية عىل العلم التام مبتطلبات ونتائج تنفيذ برامج الرتاث العاملي يف مواقعهم.    

الهوة  العاملية: رأب  بالقيم االستثنائية  القيم املحلية  الحقوق وربط  املبنية عىل  املنهجيات 

تواجه التي  التحديات  أكرب  أحد  املحلية  املجتمعات  وحياة  ومامرسات  قيم  وبني  العاملي  االستثنائية  القيم  بني  ما  التدريجي  الفصل   ميثل 

الخاطئ االفرتاض  ذلك  يتبع  املحلية.  والثقافية  االجتامعية  القيم  تجاهل  هو  العاملية  الصون  أولويات  يف  يالحظ  ما  اول  إن  العاملي.   الرتاث 

العام الدور  إىل  الدراسية  الحاالت  من  عدد  أشار  وحامليها.  املحلية  القيم  من  بالتخلص  إال  تتم  ال  العاملية  االستثنائية  القيم  حامية   أن 

للموارد.   االستخدام  استدامة  أو  التقليدية  املعارف  إىل حفظ  املوصلة  الثقايف  التغيري  عمليات  تيسري  يف  املحلية  الحقوق  تلعبه  الذي 

االعرتاف بغياب العدالة والنظر إىل األمام: الحقوق األصلية والرتاث العاملي

٢٠-٢١( األصليني  والسكان  العاملي  الرتاث  الدوليني حول  للخرباء  تنظيم ورشة عمل  تم  عام ٢٠١٢،   يف 

العدالة املرتاكم من غياب  اإلرث  توثيق  الورشة إىل  أملانيا) حيث هدفت   أيلول ٢٠١٢، يف كوبنهاجن – 

لتطوير نداء للترصف داعياً  الورشة  نتج عن تلك  العاملي.  الرتاث  اإلنسان يف ممكتلكات   وانتهاك حقوق 

االصليني. كام السكان  بحقوق  تنفيذي خاص  العاملي كربنامج  الرتاث   للجنة  وتقدميها   ارشادات عملية 

عن املنبثق  االصليني  السكان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  مع  التناغم  تحقيق  رضورة  التوصيات   اكدت 

التام العلم  املبنية عىل  املسبقة  الحرة  املوافقة  السكان يف  اولئك  ينص عىل حق  والذي  املتحدة   األمم 

الفعالة. املحلية  املشاركة  وآليات  الشفافية  تعزيز مستوى  العاملي، مع  الرتاث  ترشيح ممتلكات  عىل 

من الحالة الدراسية املقدمة من ستيفان ديسكو

محمية سيان كان للمحيط الحيوي: تعزيز الحقوق باملامرسة العملية، املكسيك

 تاسيي محمية سيان كان للمحيط الحيوي عام ١٩٨٦، وأدرجت عىل قامئة الرتاث العاملي عام ١٩٨٧، وهي

 اكرب منطقة محمية يف بحر املكسيك والكاريبي. مساحة املحمية هي ٦٥٢,١٩٢ هكتار وتغطي ١٠٠ كم

 من الحيد املرجاين والغابات الطبيعية يف املمر الحيوي المريكا الوسطى. إن كلمة سيان كان يف اللغة املحلية

 الياكاتك مايا تعني “مولد السامء” أو “هبة السامء”. غابت املشاركة املحلية يف املرحلة األولية من تأسيس

 املحمية وممتلك الرتاث العاملي مام ادى غىل عزلة املحمية عن محيطها اإلنساين ممثالً مبجتمعات املايا

 وقيمها الثقافية، إال أن تلك الفجوة قد تم التعامل معها بنجاح من خالل مرشوع لربنامج األمم املتحدة

 اإلمنايئ. تضمنت تلك الجهود مجموعة من برامج التمكني املحيل مثل نشاطات رفع الوعي بهدف ترجمة

تنفيذ حوار ذلك  مثال  العاملي.  الرتاث  عملية ضمن  إىل مامرسات  املحلية  والتنظيمية  القانونية    األطر 

 تشاريك عىل مدار سبعة اشهر بلغات متعددة وتخطيط مجتمعي. لقد اثبتت التجربة أن تقوية املؤسسات

املحلية وبناء قدراتها ميثل أرضية صلبة للنجاح ضمن محور الحقوق عىل أرض الواقع.

من الحالة الدراسية املقدمة من خوليو موري

الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق
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تطوير األطر الوطنية الخاصة بالحقوق واالستثامر يف أدواتها التطبيقية

 لقد أنتجت األطر الوطنية الفاعلة تقدماً ملحوظاً يف مجال الحقوق، لكنها مل ترتجم دوماً لربامج صون عادلة. أظهرت حاالت دراسية من املكسيك 

 وأسرتاليا والرنويج مدى تعقيد إنفاذ الحقوق األصلية يف مجال صون الرتاث. من جهة، أفرزت تلك الجهود إنجازات هامة يف مجال تطوير األطر

والسلطات الخرباء  العملية عىل  وأدواتها  الحقوق  تطبيق منهجيات  القدرة عىل  اقترصت  فقد  أخرى،  املبدعة. ومن جهة  واإلدارية   القانونية 

 املركزية وذلك بسبب – عىل ما يبدو - الضغوط الخارجية أو االختالفات اإلقليمية أو املامرسات العملية يف مجال الرتاث. إن هناك حاجة ملحة

العاملي الربنامج  لالستفادة من  متاحة  الجهود فرصة  بتلك  إن  العاملي.  الرتاث  الحقوق يف مجال  املبنية عىل  املنهجيات  تبني  يف   للميض قدماً 

للرتاث وأدوات التخطيط ومنهجيات الحوكمة املرتبطة به مبا يف ذلك تنفيذ شمويل السرتاتيجية تهدف إىل تطوير األطر القانونية.

   إتاحة املجال للثقافة الحية يف املعامل األثرية: منطقة باتان يف وادي كامتاندو

 أدى ترشيح املوقع للرتاث العاملي من قبل الخرباء عام 1979 إىل تجاهل الحقوق املحلية وعدم إدماج القيم

 واملامرسات التقليدية. ومع غياب تعريف واضح للرتاث الثقايف الحرضي الحي، شعر املحلييون بتهميش

الثقافة الثقافية. لقد أخفقت جهود حامية املعامل األثرية يف االستجابة للحاجة إىل إدامة   كبري لحقوقهم 

 حية عرصية تساهم يف معيشة السكان ومنائهم الحرضي. يف املوقع تسود أربعة معامل هندوسية وبوذية

 ذات شعائر وعبادات متشابكة. لقد أدى ادراج املوقع عىل قامئة الرتاث العاملي يف خطر إىل تبني السلطات

 لعملية تخطيط معدلة كان ملحور الحقوق واملشاركة املحلية فيها جزءاً مركزياً. لقد آذن ذلك التحول ببدء

 مرحلة عملية جديدة للمنهجيات املبنيةة عىل الحقوق. إن عىل إدارة الرتاث العاملي اليوم تحقيق التوازن

 ما بني جهود الصون وحقوق التنمية والتغيري الخاصة بالجيل الحايل من خالل الثقافة الحية املوصلة إىل

الثقافة املستدامة. 

من الحالة الدراسية املقدمة من سودارشان راج تيواري

التعلم من الجهود الراهنة يف مجال الحقوق: الغابات الرطبة واملناطق الربية يف تازمانيا، أسرتاليا

 بالرغم من توفر “حسن النوايا” لدى السلطات الوطنية واملحلية، فإن التنوع يف األطر القانونية وتطبيقاتها

 العملية يفيض إىل اختالف يف الطرق املتبعة إلرشاك املجتمعات األصلية يف الربامج التي تؤثر يف القيم الثقافية

 املرتبطة مبمتلكات الرتاث العاملي يف أسرتاليا. يف املثال املقدم عن الغابات الرطبة، يتم النظر إىل السكان

 األصليني من الباما عىل أنهم املالك التقليديني بغض النظر عن حيازتهم لسند امللكية الرسمي. إن النظر

تلك إميان  الوطنية يعكس  املحمية والتنزهات  املناطق  برامج  املايا كمجموعة مهتمة يف تطوير   ملجتمع 

املجتمعات يف حقهم يف إدارة تراثهم الثقايف األصيل ما يرتبط به من قيم ضمن ممتلكات الرتاث العاملي. 

من الحالة الدراسية املقدمة من كرييس جرانت

بني املايض والحارض: النقوش الصخرية يف ألتا وحقوق مجتمع سامي، الرنويج

 تعد منطقة ألتا ذات اهمية خاصة للفن املرتبط مبجتمعات الصيد والجمع القدمية إضافة إىل تاريخ حقوق

 مجتمع سامي. لقد كانت هناك فرصة الظهار عمق تاريخ مجتمع سامي من خالل برنامج الرتاث العاملي،

 إال أن الفرصة ضيعت يف مراحل الرتشيح واإلدارة مجتمعة. وبدالُ من أن ينظر للنقوش كشواهد عىل تلك

 القيم والحقوق املستمرة ، فإن واقع الحال يظهرها عىل أنها حقبة غابرة يف تاريخ البرشية. يتم ذلك رغم أن

 أسالف مجتمع سامي كانوا هم من أورث تلك النقوش للعامل. إن غض النظر عن االرتباط التاريخي ملجتمع

 سامي بتلك النقوش يفرغها من أهميتها الدينية للمجتمع الحايل من سامي. يف املحصلة، ال يتم األخذ آاراء

 مجتمع سامي يف إدارة النقوش، مع االستمرار يف فصل حقبة ما قبل التاريخ عن ما بعدها ميثل امنوذجاً

إلدارة الرتاث املبنية عىل العلم البحت حرصاً.

 من الحالة الدراسية املقدمة من جرو بريجيت وين
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ضامن مبادرات دعم وبناء قدرات املجتمعات املحلية وأصحاب العالقة

 يتم تجاهل قضايا الحقوق يف برامج الرتاث العاملي يف الغالب عندما يكون االعتامد عىل املشاريع الخارجية حرصاً لدعم مشاركة أصحاب الحقوق. قد

 يلعب التعاون التنموي من قبل املؤسسات غري الحكومية مثالً دوراص هاماً يف تقديم مناذج ريادية لرفع مستوى وعي وتعاون مقدمي الخدمات. يف

 ماليزيا عىل سبيل املثال، يتم تبني بدائل إدارية مبنية عىل املشاركة املحلية عوضاً عن النموذج املركزي. ويف أسرتاليا، متثل مبادرات بناء القدرات حجر

 أساس لتمكني مجتمعات أصحاب الحقوق من خالل تفويض قانوين طويل األمد وآليات مناسبة للتمويل الوطني ضمن برامج الرتاث العاملي. اتفق

املؤمترون يف ورشة العمل أن مثل هذه الجهود املركزة يف بناء قدرات أصحاب الحقوق متثل عنرصاً رئيسياً يف نجاح العمل ضمن محور الحقوق.

بناء القدرات الفاعلة: كاكادو، أسرتاليا

 يعترب متنزه كاكادو أكرب املتنزهات الوطنية يف أسرتاليا. تم إدراجه عىل قامئة الرتاث العاملي لقيمه الثقافية

املريار التقليديني من  السكان  ما بني  العالقة  استمرار   والطبيعية مجتمعة، وتعتمد سالمة مكوناته عىل 

 وأرضهم. ترتبط هذه املجتمعات بأرضها بطريقة ال ميكن انفكاكها من خالل مجموعة معقدة من االلتزامات

 املرتاكبة وصالت القرابة، ومثال ذلك مالك األرض من مجتمع بينيج األصيل، فلديهم مسئوليتني هام العناية

 بالوطن )جرند) والعناية بالناس )جهبلدي). ورغم ما سبق، فإن الحقوق املعتربة لهؤالء املالك تقترص عىل

 تطوير التعدين وال تشمل أي دور رسمي يف إدارة الرتاث العاملي. بناء عىل ما سبق، يويص مؤلفو الحالة

 الدراسية بأن تكون عملية بناء القدرات ومتكني املجتمعات مشتملة عىل إدارة الرتاث وغري محصورة يف

منافع تنموية فقط.

 من الحالة الدراسية املقدمة من مؤسسة جونديجهمي األصلية

املراكز التاريخية والفضاءات االجتامعية: مركز ليام التاريخي، البريو

العاملي عام 2001. كان خلف هذا إلدراج مجموعة من الرتاث  التاريخ عىل قاءمة  ليام  إدراج مركز   تم 

 املعامريون والتجار، مام يحدو للقول أن الرضورة ملحة إلعادة النظر يف مثل هذه األماكن كمناطق مأهولة

 وفضاءات اجتامعية إضافة إىل كونها تراثاُ ثقافياً. عمدت مجموعة من املؤسسات إىل إظهار األبعاد االجتامعية

 للممتلك بشكل خاص، حيث تعمل مؤسسة باتروناتو ديل رمياك عىل تعميم املعرفة وبناء قدرات الفقراء

 واملجموعات التي تعاين من التفريق العنرصي. يف نفس املسار، تعمل مؤسسات محلية عىل تطوير منهجيات

 بديلة تتعامل مع القضايا االجتامعية. أصبح من البديهي الحاجة إىل تعزيز القدرات املحلية يف برامج الرتاث

 العاملي وعملياتها اإلدارية. ستضم املنهجيات املبنية عىل الحقوق حال تبنيها قضايا هامة مثل املشاركة

 والهوية ونوعية الحياة والوصول إىل املوارد واحرتام االستخدامات التقليدية والروحية وصوالً إىل تبني الرتاث

كمحرك للتنمية ككل.

 من الحالة الدراسية املقدمة من ألبريتو مارتوريل
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العوامل املمكنة للعمل

 ركز اجتامع الخرباء يف أوسلو عىل تحديد الظروف والعوامل املمكنة لتفعيل املنهجيات املبنية عىل الحقوق، مدعومة باالرشادات املتعلقة بالسياسات

 واملتعلقة بالتنفيذ. بات من الواضح من خالل الحاالت الدراسية الدور الكبري الذي تضطلع به مجموعة من املؤسسات والعوامل املساندة لها واالجراءات

 التي تتخذها يف إنفاذ وأحياناً يف تعطيل الحلول املرتبطة بقضايا الحقوق يف الرتاث العاملي. ميكن فعل الكثري يف تأسيس الظروف املناسبة لقضايال

 الحقوق من خالل جهود الحكومات وإعادة هيكلة املؤسسات وبرامج بناء القدرات التي تستهدف أصحاب الحقوق وحاميل املسئولية عىل حد سواء.

يف حال نبني مثل هذه التوجهات، فستكون مبثابة رسالة هامة عن جدوى العمل من القواعد وبناء قدراتها خدمة للحقوق وعمالً بها.  

التوصيات األولية حول االرشادات املتعلقة بالتنفيذ

 • يجب التأكد من إرشاك أصحاب الحقوق يف جميع مراحل الرتاث العاملي )القوائم التمهيدية، الرتشيح، اإلدارة، والتقييم) ضمن أطر   

تتالئم ومستوى الحقوق وتوزيعها لجميع أصحاب العالقة.  

 • يجب إعداد ورقة ارشادات للدول األعضاء متكنها من التعامل مع قضايا الحقوق منذ البداية ضمن مرحلة القوائم التمهيدية.

 • يجب إعداد ورقة ارشادات حول آلية إرشاك أصحاب العالقة من أصحاب الحقوق وحاميل املسئولية يف عملية ترشيح املمتلكات .

• يف سبيل تحقيق أعىل مستوى ممكن من الشفافية واملحاسبية، ويجب أن تعلن ملفات الرتشيح ألصحاب الحقوق بهدف السامح

 بطرح اآلراء أو التعبري عن عدم املوافقة أو املراجعة عىل أن تكون امللفات مثدمة بلغات محلية متكن أصحاب العالقة من العامل

معها.  

 • يجب تبني إطار عاماً للمبادئ الضامنة ألعىل مستوى من التنفيذ للمنهجيات املبنية عىل الحقوق، مثال ذلك ما تتبناه مؤسسة

 الزراعة والغذاء العاملي مبا يعرف بـمبادئ “بانرث” والتي تضم املشاركة، املحاسبية، عدم التمييز، الشفافية، الكرامة اإلنسانية، التمكني

وسيادة القانون.  

• يجب أن تضم األدلة االرشادية الخاصة باتفاقية الرتاث الرتاث العاملي مثل تلك الخاصة بالقيم االستثنائية العاملية أو ترشيح أو

 اإلدارة مواداً خاصة باملنهجيات املبية عىل الحقوق. كام يقرتح إعداد دليل ارشادي متخصص مبحورحقوق اإلنسان ضمن األطر

املختلفة لربنامج الرتاث العاملي. 

• يجب أن تقوم الدول األعضاء بتبني قنوات فاعلة للتواصل مع السكان األصليني واملجتمعات املحلية ومؤسساتهم املختلفة كجزء

من أطرهم الوطنية واملؤسسية املتعلقة بالرتاث العاملي. 

التوصيات األولية حول االرشادات املتعلقة بالعوامل املمكنة للعمل

• من الرضوري العمل عىل إعداد وتعميم االرشادات واملعايري الدولية لرفع الوعي العام وتعزيز الفهم يف  مجال الحقوق. 

• متثل املشاريع محفزاً هاماً لتطوير منهجيات الحقوق وتطبيقاتها. 

 • يجب االلتفات للخصوصية اإلقليمية من حيث املعارف واملنهجيات يف تحديد متى وكيف يتم تنفيذ منهجيات الحقوق عىل 

األرض. 

• إن توثيق املشاريع النموذجية واملامرسات الرشيدة يف مجال املنهجيات املبنية عىل الحقوق يف الرتاث العاملي يثمل فرصة 

للتعلم الدول االعضاء خالل مراحل الرتشيح واإلدراج عىل القامئة العاملية.

• من املقرتح للجهات االستشارية عقد ورشات عمل منتظمة مستهدفة مديري املمتلكات حول العامل فيام يخص تبني منهجيات 

. ق لحقو ا

• من املناسب إنشاء شبكات إقليمية للممتلكات التي متثل نجاحات  يف مجال املنهجيات املبنية عىل الحقوق، مبا يف ذلك امليض 

يف تطوير سبل مشاركة املجتمعات والثقافات املحلية.  

• يجب الرتكيز عىل فئات الشباب من أصحاب الحقوق يف برامج بناء القدرات.  

 •من الرضوري أن تتضافر جهود الجهات املانحة لتأمني التمويل لتحقيق الدمج املنشود للمنهجيات املبنية عىل الحقوق 
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التوصيات األولية

 تنج عن اجتامع الخرباء حزمة من التحليالت والتوصيات املتضمنة يف عروض الحاالت الدراسية والحوارات الالحقة لها. ويف اليوم األخري من الورشة،

 تم توسيع النقاش حول التوصيات من خالل العمل يف مجموعات عىل النقاط الرئيسية التي من شأنها أن تفعل الجهود ضمن املنهجيات املبنية

للعمل.   املمكنة  العوامل   (3 بالتنفيذ،  املتعلقة  االرشادات   (2 بالسياسات،  املتعلقة  االرشادات   (1 املحورية هي:  النقاط  الحقوق. وهذه  عىل 

االرشادات املتعلقة بالسياسات

 إن حقوق األفراد واملجتمعات املرتبطة مبمتلكات الرتاث العاملي متثل جزء ال يتجزأ من منهجية عمل االتفاقية الدولية ومساهمتها يف تحقيق الهدف

 التنموي الخامس املتعلق بالعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة. وقد أظهرت الحاالت الدراسية العديد من الجهود القامئة عىل مستوى املواقع،

 إال أن األطار العام للسياسات ال يوفر أرضية صلبة لتطبيق مستوى الربط املطلوب. إن تقديم ارشادات للسياسات يعترب أولوية كبرية للجنة الرتاث

 العاملي وذلك يف سبيل زيادة فاعلية وتناغم ووضوح عملية ترشيح املمتلكات عىل قامئة الرتاث العاملي. وال يقل أهمية عن ما سبق، رضورة إدراج

 نصوص مناسبة حول قضايا حقوق اإلنسان يف ارشادات السياسات املقدمة للدول األعضاء وبالتايل متكينها من تعزيز قدرتها عىل تحديد وتوثيق

 القضايا ذات الصلة بالحقوق. وبينام تضم الخطوط االرشادية لالتفاقية مفردات تتعلق بالحقوق، فإن الحاجة تبقى قامئة لتقديم توجيه أفضل ضمن

 محور السياسات مبا يتناسب وخصوصية كل دولة. تضمن عمل املجموعات يف الورشة عىل نقاش عام حول أهم القضايا املواضيع ذات االهتامم.

 واتفق الجميع عىل أهمية تحديد الحقوق واملعايري ذات الصلة بربامج الرتاث العاملي مع بيان حساسيتها النسبية. سيشمل ذلك – حال تبنيه – عىل

سواء. حد  عىل  والطبيعية  الثقافية  العاملي  الرتاث  مبمتلكات  املتعلقة  وامللموسة  العملية  االجراءات  إىل  إضافة  واملعايري  املبادئ  مجموعة 

االرشادات املتعلقة بالتنفيذ

 يف مسعى لتعزيز االرشادات املتعلقة بالسياسات،  نظر املجتمعون يف تبني مجموعة من االرشادات املوجهة نحو برامج التنفيذ بهدف التأكد من ترجمة مبادئ

 السياسات الجراءات عملية ومؤرشات ومامرسات لجميع اصحاب العالقة بربنامج الرتاث العاملي لتكون مجتمعة محفزاً رئيسياً للجميع. كام رحب املؤمتؤون مبا

 تم إنجازه عىل هذا الصعيد من قبل الجهات االستشارية والدول األعضاء ومركز الرتاث العاملي. وتجدر اإلشارة إىل أن املنهجيات املبنية عىل الحقوق والتي يتم

 تطبيقها خارج نطاق الرتاث العاملي تحتوي عىل مجموعة كبرية من املامرسات الرشيدة واألدوات املساعدة، وعليه، فهناك فرصة  لربط هذه الخربات القامئة

مبا يتم تطويره داخل نظام الرتاث الرتاث العاملي من خالل إطار تنفيذي متناغم يحقق أعىل ممكن من التكامل يف تعزيز محور الحقوق يف العامل.

  التوصيات األولية حول االرشادات املتعلقة بالسياسات

•  يجب أن متثل إدارة ممتلكات الرتاث العاملي منوذجاً عملياً للمنهجيات املبنية عىل الحقوق مقارنة مبواقع الرتاث االخرى.

•  يجب أن توضح االرشادات املتعلقة بالسياسات التنوع الكائن يف الحقوق مبا يف ذلك تلك املعرتف بها ضمن أطر ومعايري دولية

أخرى عىل أن تشمل الحقوق بأنواعها.

 • يجب أن تضم معايري املامرسات الرشيدة رضورة التأكد من مامرسة جميع أصحاب الحقوق ومسئويل التنفيذ لحقوقه يف عمليات

الرتاث العاملي منذ املراحل املبكرة ما أمكن.

• يجب أن تشمل نظم الحوكمة املبنية عىل الحقوق للجميع من غري اقصاء، وان يتم التشارك فيها بناًء عىل مبادئ العدالة

والتمثيل املناسب والتفاهم املتبادل.

•  من الرضوري ضامن فهم ووصول أصحاب العالقة للمعلومات تحقيقاً للعدالة يف اتخاذ القرار املتعلق باجراءات إدارة الرتاث

العاملي.

 •  يجب ان تكون املوافقة الحرة املسبقة مبنية عىل العلم التام للمجتمعات ذات العالقة جزءاً من ارشادات ومبادئ املامرسات

ذات الصلة باجراءات وحوكمة وإدارة الرتاث العاملي وغريها من اجراءات تنفيذية مرتبطة بتنفيذ االتفاقية. الرشيدة

• نظام للضامنات لتحقيق املستوى املطلوب من توازن التمثيل وبطريقة شفافة تضمن عدم اإلرضار مبعيشة املجتمعات األكرث 

هشاشة.

 • يجب أن تكون النشاطات التنموية والقيم املحلية والحق يف التغيري الثقايف مدمجة يف املنهجيات املبنية عىل الحقوق املعتمدة.
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املشاركون
مجلس االتحاد الدويل لحامية الطبيعة للرتاث العاملي، الهيئة العاملية للمناطق املحمية )األردن) طارق أبوالهوى

الرئيس السابق إليكوموس الرنويج، معامرية مصنفة، تروندهيم )الرنويج) ماري لويز انكر

مجلس اإليكوموس للرتاث العاملي ممثل اإلكوموس يف لجنة الرتاث العاملي  كارولينا كاستيانوس

عضو املجموعة الدولية لشؤون املجتمعات األصلية، كوبنهاجن )أملانيا) ستيفان ديسكو

أستاذ جامعي مشارك، املركز الوطني لحقوق اإلنسان، جامعة أوسلو )الرنويج) ستيرن ايكرين

مدير ممتلك مدينة بريجن للرتاث العاملي )الرنويج) جوهان جيللو

مستشار املتحف الوطني يف كينيا، نريويب-مومباسا )كينيا) أنتوين جيثيثو

املدير العام للخدمات، ونائب رئيس اللجنة االستشارية الوزارية الفدرالية للمجتمعات األصلية )أسرتاليا)    كرييس جرانت

أستاذ جامعي، نائب رئيس مجموعة عمل االتحاد للسكان األصليني واملساواة يف املناطق املحمية )ماليزيا) عمران حمزة

عضو اللجنة التنفيذية لإليكوموس، أستاذ مقعد اليونسكو يف اليابان )الهند) روهيت جيجياسو

رئيس إيكوموس تونس مصطفى خنويس

املدير العام إليكروم، روما )إيطاليا) جوزيف كينج

املدير العام لإليكوموس )فلندا) كريستي كوفانني

مستشار وزارة املناخ والبيئة، أوسلو )الرنويج) إنجون كفيستريوي

أستاذ جامعي، متحف التاريخ الثقايف، جامعة أوسلو )الرنويج) كريستي الرسن

مستشار املرشوع الرئييس )الدمنارك/سويرسا) بيرت بيل الرسن

رئيس إيكوموس البريو، أستاذ جامعي، جامعة الهندسة الوطنية )البريو) ألبريتو مارتوريل

مستشار مستقل )املكسيك) خوليو موري

مستشار القسم الدويل مديرية الرتاث الثقايف، أوسلو )الرنويج)  آن نيهامار

مستشار الشؤون االجتامعية لدى االتحاد الدويل لحامية الطبيعة جونزالو أوفيدو

دكتوراة يف العامرة، عضو إيكوموس اململكة املتحدة أنتون رافول

كبري مستشاري السياسات لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، نيويورك شريين سعيد

مدير املرشوع، دكتوراة يف العامرة، أوسلو )الرنويج)  أموند سيندينج-الرسن

أستاذ جامعي، قسم التخطيط الحرضي جامعة تروندهيم )الرنويج) هانز سكوت

منسق برامج، املؤسسة الرنويجية للرتاث العاملي، أوسلو )الرنويج) شارلوت سومرشيلد

أستاذ مشارك، جامعة تشاملرز، جوتنبريج، السويد )الرنويج) إنجر ليز سيفريسن

أستاذ جامعي يف العامرة، هيئة باتان الهندسية، جامعة تريبهوفان، كاتامندو )نيبال) سادارشان راج تيواري

رئيس القسم الدويل، مديرية الرتاث الثقايف، أوسلو )الرنويج) ريدون فيا

مجموعة االتحاد الدويل لحامية الطبيعة املتخصصة يف القيم الثقافية الروحية للمناطق املحمية )هولندا) باس فريشورين

طالب دكتوراة، تروندهيم )الرنويج) يو وانج

أستاذ جامعي مشارك، متحف التاريخ الثقايف، جامعة اوسلو )الرنويج) جرو بريجت وين

دكتوراة يف القانون، باحث مستقل، إيكوموس فرنسا، باريس )فرنسا) ماريون وينار
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بيان املشاركني الختامي
بناء القدرات لدعم املنهجيات املبنية عىل الحقوق يف اتفاقية الرتاث العاملي: التعلم من التجارب العملية:

ورشة عمل أوسلو ١-٣ أبريل ٢٠١٤

• نحن املشاركون يف ورشة العمل الدولية حول “ بناء القدرات لدعم املنهجيات املبنية عىل الحقوق يف اتفاقية الرتاث العاملي: التعلم

إيكوموس قبل  من  واملنظمة   ،2014 نيسان   3 و   1 بني  ما  الفرتة  يف  الرنويج،  يف  أوسلو  مدينة  واملنعقدة يف  العملية”  التجارب   من 

امتناننا نعرب عن  الرنويج،  والبيئة يف  املناخ  الطبيعة، وبدعم من وزارة  الدويل لحامية  العاملية وإيركروم واالتحاد   الرنويج وإيكوموس 

 للجهات املنظمة للورشة ألخذها زمام املبادرة لتنظيمها، ونبارك ونشكر جهود وزارة املناخ والبيئة يف الرنويج عىل دعم هذه العملية؛

• نقدر أن هدف الورشة متثل يف دعم فهم وتقدير املامرسات الرشيدة يف دمج محور حقوق اإلنسان ضمن اتفاقية الرتاث العاملي ؛ 

• نستذكر ورشة العمل الدولية وعنوانها “كرامتنا املشرتكة: نحو إدارة تراث عاملي مبنية عىل الحقوق” والتي عقدت يف أوسلو يف

 الرنويج  ما بني ٩ و١١ آذار ٢٠١١، والتي نظمتها إكوموس الرنويج واملركز الرنويجي لحقوق اإلنسان ولجنة هلسنيك الرنويجية، وبدعم من 

 وزارة املناخ والبيئة يف الرنويج، ونعرب عن تقديرنا للنتائج التي متخضت عنها الورشة من أوراق عمل وبيان للمشاركني والتي تم نرشها يف

 مجلة دراسات الرتاث الدولية )عدد ١٨، ٣، ايار ٢٠١٢)؛

 • نرحب بالتنوع والغنى املقدم يف الحاالت الدراسية املطروحة يف ورشة العمل والتي تظهر الحاجة إىل التعلم من التجارب العملية

املحلية والوطنية؛

 • نؤكد أن حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً يجب أن تحرتم ويلتزم بها وتدخل يف تنفيذ برامج الرتاث العاملي، مبا يتناغم والتزامات الدول

األعضاء مببادئ حقوق اإلنسان العاملية؛

• كام نؤكد رضورة أن تصبح ممتلكات الرتاث العاملي مناطق لحامية الرتاث اإلنساين واحرتام حقوق اإلنسان عىل حد سواء ؛

• نقدر أن العمل عىل تحسني االرشادات املتعلقة بالسياسات وربطها بأدوات عملية ودعمها بربامج التعليم وبناء القدرات متثل جزءاً

هاماً من مجموع الجهود املوجهة للقطاع؛ 

• نرحب بالتعاون القائم ما بني الجهات االستشارية منذ عام 2011 لدعم دمج قضايا الحقوق يف الرتاث العاملي، وندعوهم جميعاً

 للميض قدماً يف هذا التعاون وصوالً إىل تطوير إطار مشرتك للحقوق والرتاث العاملي، مصحوباً مبنهجيات إبداعية وأدوات عملية فاعلة

موجهة لدعم تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل عىل محور الحقوق؛

• ندعو الجهات االستشارية لتأكيد التزامها وانخراطها بهذه القضية وعىل أعىل مستويات اتخاذ القرار، والعمل مع الدول األعضاء 

ملي؛ لعا ا ث  لرتا ا مج  برا يف  لحقوق  ا محور  مع  مل  لتعا ا يف  تهم  يا وتحد تهم  حا نجا  ، تهم وخربا ربهم  تجا من  للتعلم 

• كام ندعو الجهات االستشارية لالخذ بعني االعتبار التوصيات الناتجة عن هذه الورشة يف سبيل تعزيز تعاونهم املشرتك وتفاعلهم مع

الدول األعضاء والسكان األصليني واملؤسسات املحلية ومؤسسات الصون ومؤسسات حقوق اإلنسان والخرباء خدمة لهذه األجندة الهامة؛

• وندعو الجهات االستشارية أيضاً لرفع نتائج هذه الورشة للجنة الرتاث العاملي خالل اجتامعها رقم 38 يف الدوحة، قطر يف حزيران

٢٠١٤؛ 

• نوجه نداء للدول األعضاء يف اتفاقية الرتاث العاملي أن تضطلع بدور ريادي يف دعم قضية الحقوق ودمجها يف الرتاث العاملي، باإلضافة

إىل مشاركة نجاحاتهم وتحدياتهم مع اآلخرين، وصوالً إىل اجراءات عملية لتطوير برنامج تراث عاملي أكرث حساسية وتفهامً ودعامً للحقوق؛

العاملي الرتاث  محور  الدويل ضمن  لتفويضها  تجسيداً  املبادرات  مثل هذه  وتيسري  دعم  االستمرار يف  إىل  اليونسكو  ندعو  • أخرياً، 

وتحقيقاً اللتزامها نحو حقوق اإلنسان ضمن نظامها األسايس.   

١٢

الرتاث العاملي واملنهجيات املبنية عىل الحقوق



ICOMOS
INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
INTERNATIONAL CENTRE FOR STUDY OF THE PRESERVATION  AND 

RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY


