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ملحة عن سلسلة «دليل موارد الرتاث العاملي»

منذ اعتماد اتفاقية الرتاث العاملي يف عام ١٩٧٢، ما انفكت قائمة الرتاث العاملي تنمو باطراد. ونشأت عن هذا النمو حاجة ملحة إىل 

إليها  خلصت  التي  والنتائج  للخرباء  املتعددة  االجتماعات  أتاحت  وقد  االتفاقية.  لتنفيذ  الالزمة  باإلرشادات  األطراف  الدول  تزويد 

يف بعض الحاالت املحددة التي تتطلب فيها  التقارير الدورية اكتشاف الحاجة إىل جعل أنشطة التدريب وبناء القدرات أكثر تركيزاً 

من الدعم. ويعترب إعداد سلسلة «دليل موارد الرتاث العاملي» استجابة  حاجة الدول األطراف ومديري مواقع الرتاث العاملي مزيداً 

لهذه الحاجة. 

وقد جرى نرش السلسلة بفضل تضافر الجهود التي بذلتها الهيئات االستشارية الثالث التفاقية الرتاث العاملي (املركز الدويل لدراسة 

صون املمتلكات الثقافية وترميمها، واملجلس الدويل لآلثار واملواقع، واالتحاد العاملي لصون الطبيعة) ومركز اليونسكو للرتاث العاملي 

الذي يضطلع بمهام أمانة االتفاقية. وأيدت لجنة الرتاث العاملي هذه املبادرة يف دورتها الثالثني (فيلنيوس، ليتوانيا، تموز/يوليو 

٢٠٠٦) وطلبت من الهيئات االستشارية ومن مركز الرتاث العاملي القيام بإعداد ونرش عدد من إصدارات سلسلة «دليل موارد الرتاث 

النرش  خطة  والثالثني (٢٠٠٨)،  والثانية  والثالثني (٢٠٠٧)  الحادية  دورتيها  يف  اللجنة  واعتمدت  محددة.  مواضيع  حول  العاملي» 

وحددت قائمة عناوين تحظى باألولوية.

وتقوم هيئة تحرير تضم أعضاًء من الهيئات االستشارية الثالث جميعها ومن مركز الرتاث العاملي، باالجتماع بانتظام للبت يف مختلف 

الجوانب املتعلقة بإعداد هذه السلسلة ونرشها. ولدى إعداد كل دليل، تتوىل إحدى الهيئات االستشارية أو مركز الرتاث العاملي، وفقاً 

للموضوع، مهمة الوكالة الرائدة املسؤولة عن التنسيق، أما اإلنتاج النهائي فيضطلع به مركز الرتاث العاملي.

والغرض من سلسلة «دليل موارد الرتاث العاملي» هذه هو توفري إرشادات محددة بشأن تنفيذ االتفاقية، لتستفيد منها الدول األطراف 

والسلطات املسؤولة عن حماية الرتاث والحكومات املحلية ومديرو املواقع واملجتمعات املحلية املرتبطة بمواقع الرتاث العاملي، فضالً 

عن األطراف األخرى املعنية بتحديد تلك املواقع وصونها. أما الهدف من تلك السلسلة، فهو توفري املعرفة واملساعدة من خالل إضفاء 

الطابع التمثييل واملصداقية عىل قائمة الرتاث العاملي وتضمينها ممتلكات توفر لها الحماية الجيدة واإلدارة الفعالة.

ويجري حالياً إعداد سلسلة دليل موارد الرتاث العاملي هذه بحيث تكون مجموعة أدوات سهلة االستعمال لبناء القدرات ونرش التوعية 

بشأن اتفاقية الرتاث العاملي. ويمكن استخدامها بشكل مستقل يف إطار التعّلم الذاتي، أو كمادة تعليمية تستخدم يف الحلقات التدريبية، 

وتكمل العنارص األساسية الالزمة لفهم نص االتفاقية نفسها واملبادئ التوجيهية لتنفيذها.

وتتاح عناوين هذه السلسلة عىل اإلنرتنت بشكل وثائق PDF يمكن تحميلها مجاناً.

قائمة العناوين:

إدارة أخطار الكوارث التي تهدد الرتاث العاملي (حزيران/ يونيو ٢٠١٠)
إعداد ترشيحات اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي

إدارة الرتاث العاملي الثقايف
إدارة الرتاث العاملي الطبيعي
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تحديات تواجه  صون املمتلكات، تعترب القدرة عىل التكيف سمة من السمات اإليجابية  يف عالم متغري باستمرار تظهر فيه يومياً 

لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  فإن  للتغيري،  قابل  غري  جوهره  يف  هو  االتفاقية  نص  أن  حني  ويف  العاملي.  الرتاث  التفاقية  الرئيسية 

تقترص  ولم  وتطويرها.  جديدة  وإجراءات  مفاهيم  إدراج  تتيح  االتفاقية  مبادئ  تنفيذ  خاللها  من  يتم  التي  واألحكام  االتفاقية 

بل  الجديدة،  األفكار  هذه  تناول  عىل   (٢٠١١ العاملي (آب/أغسطس  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  للمبادئ  األخرية  املراجعة 

املتنامية. الجماعية  تجربتنا  أيضاً  عكست  إنها 

وتبنيَّ من تحليل مفصل لجميع ملفات الرتشيح الخاصة باملمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، أجري يف نهاية التسعينات، 

يف  املدرج  املمتلك  كحدود  األساسية  العنارص  بعض  كانت  إذ  للخطر.  االتفاقية  مصداقية  يعرِّض  أن  السائد  الوضع  شأن  من  أن 

عىل  تحتوي  صفحات  بضع  يف  الرتشيحات  تقديم  يجري  وكان  األحيان.  أغلب  يف  املعالم  واضحة  غري  أو  معروفة  غري  القائمة 

معلومات عامة إىل حد ما. وكان من شأن االقتصار عىل هذا العدد املحدود من الوثائق أن يعرض حتى حماية املمتلكات املدرجة 

للخطر. وإدارتها 

اكتمال  من  للتحقق  إجراء   ١٩٩٩ عام  يف  واستُحدث  الرتشيح.  لعملية  محّسنة  إجراءات  وضع  العيوب  هذه  عن  الكشف  واقتىض 

ل تلقائياً إىل الهيئات االستشارية دون املرور باألمانة لتقوم بتحقق مسبق  الرتشيحات. وحتى ذلك الحني، كانت الرتشيحات تحوَّ

من محتواها. وبالتايل، وبالنسبة لعدد كبري من ملفات الرتشيح الخاصة باملمتلكات التي أدرجت يف قائمة الرتاث العاملي يف الفرتة 

املمتلكات. بصون  يتعلق  فيما  أساساً  كافية  املتاحة  الوثائق  تكن  لم   ،١٩٩٨ عام  إىل   ١٩٧٨ عام  من 

رسمياً  اللجنة  أقرت   ،٢٠٠٥ عام  يف  النفاذ  حيز  العاملي  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  من  منقحة  نسخة  دخلت  وحني 

أدى   ،١٩٩٩ عام  ومنذ  والرشوح.  التفاصيل  من  املزيد  يتضمن  للرتشيح  جديداً  ونموذجاً  الرتشيحات  اكتمال  من  للتحقق  إجراًء 

التحسني العام لنوعية املعلومات وعمقها يف الرتشيحات إىل تعزيز عملية اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي إىل حد كبري. وباإلضافة 

القائمة. يف  املدرجة  املمتلكات  صون  حالة  رصد  وتسهيل  تعزيز  خالل  من  سيما  االتفاقية، وال  تنفيذ  دعم  يف  ساهم  فقد  ذلك،  إىل 

إىل جانب املتطلبات التي تكتمل عىل نحو متزايد، اكتسبت عملية إعداد الرتشيحات أهمية كبرية، ولكنها أصبحت عملية معقدة إىل 

لتمكينهم  أسايس  أمر  أيضاً  فهي  الرتشيح  عملية  يف  املحليني  السكان  مشاركة  أما  املختلفة.  للمتطلبات  جيداً  فهماً  تستلزم  ما،  حد 

املشاركة  تلك  تشجع  أن  وينبغي  املمتلكات،  عىل  الحفاظ  يف  الطرف  الدولة  مع  بها  يشرتكون  التي  بمسؤولياتهم  االضطالع  من 

شديداً. تشجيعاً 
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وتمثل وثيقة الرتشيح، إىل جانب التقييم الذي تجريه الهيئات االستشارية، القاعدة الرئيسية التي تعتمد عليها اللجنة لدى النظر يف 

إدراج املمتلكات يف قائمة الرتاث العاملي. ويمكن مقارنة هذه الوثيقة باتفاق بني الدولة الطرف املعنية واملجتمع الدويل، يلتزم فيه 

الطرف األول بحماية وإدارة املمتلكات التي جرى تحديدها عىل أراضيه يف حني يتعهد الطرف اآلخر بتقديم الدعم واملساعدة. وكما يف 

أي اتفاق، ينبغي أن يتسم الرتشيح بالدقة وأن يكون غنياً باملعلومات وكامالً. وإذا لم يكن كذلك، فيصبح من الصعب جداً ضمان تنفيذ 

االتفاق بني الدولة الطرف واملجتمع الدويل والتنفيذ الفعيل التفاقية الرتاث العاملي. ولهذا السبب، فإنه ملن املهم تقديم دليل إىل الدول 

األطراف تُرشح فيه طريقة إعداد الرتشيحات ويتضمن معلومات عن مختلف الخطوات يف هذه العملية، ويأخذ شكالً سهل االستعمال.

ونتيجة ملا يحظى به الرتاث العاملي من أهمية كربى واعرتاف بارز، تظهر مجموعة متزايدة من املصالح والدوافع وراء السعي إىل 

اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي. وهكذا، ويف حني يبدأ حالياً اختبار جدوى اإلجراءات الجديدة مثل «العمليات التمهيدية"، فإن قيمة هذا 

الدليل تبدو واضحة للغاية نظراً إىل اهتمام الدول األطراف املتزايد بتقديم املزيد من الرتشيحات، وإىل ما تقدمه هذه الدول من مربرات 

جديدة للقيمة العاملية االستثنائية، وإىل ظهور موضوعات جديدة من شأنها دعم الرتشيحات. وعالوة عىل ذلك، من الرضوري تقديم 

املزيد من املذكرات اإليضاحية واإلرشادات العملية نظراً للتعقيد املتزايد للممتلكات املرشحة لإلدراج، كما يتضح، عىل سبيل املثال، من 

تزايد عدد الرتشيحات التي تخص املواقع املتسلسلة العابرة للحدود، بما فيها بعض املواقع املنترشة عرب القارات.

وقد تم إنجاز دليل املوارد هذا مراعاة لالحتياجات املذكورة أعاله، وذلك بفضل املساعدة القيمة التي قدمتها الهيئات االستشارية والتي 

قدمها أيضاً عدد من الخرباء يف هذا املجال. وكلنا أمل أن يثبت هذا الدليل أنه أداة فعالة تسهم يف استكمال نص املبادئ التوجيهية لتنفيذ 

اتفاقية الرتاث العاملي، يف إطار اإلعداد لرتشيحات ناجحة، بغية ضمان حماية الرتاث العاملي. 

كيشور راو

مدير مركز اليونسكو للرتاث العاملي
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املساهمون

املؤلف املنسق
دنكان مارشال

املؤلفون املنتمون إىل االتحاد العاملي لصون الطبيعة
تيم بادمان

باستيانبو مهارد
بيدرو روزابال
بول دينغوول

املؤلفون باسم املجلس الدويل لآلثار واملواقع
دنكان مارشال
سوزان دنيري

املراجعون/ املساهمون اآلخرون
أليساندرو بالسامو
غوينائيل بوردين
كريستال بكيل
أنجل كابيزا
كلودين ديوم

ريجينا دوريغيللو
فيليس إلني

نيكوال فوشري
زهان غوو

تيلمان جيجر
لوبا جانيكوفا
تشيونغ لو
تشو لف

ويبري ندورو
كريستوف ريفت

مايكل ترينر
غاميني ويجيسوريا

وترد فيما ييل أسماء املساهمني اآلخرين الذين شاركوا يف مشاريع إصدارات سابقة لدليل موارد الرتاث العاملي تتعلق بالرتشيحات الثقافية 
والطبيعة لإلدراج يف الرتاث العاملي، وتشكل قاعدة هذا الدليل الجامع:

الرتشيحات الطبيعية

املراجعون
أليساندرو بالسامو، مركز الرتاث العاملي

غي دوبونيه، مركز الرتاث العاملي
مارك باتري، مركز الرتاث العاملي
كيشور راو، مركز الرتاث العاملي

ميشتيلد روسلر، مركز الرتاث العاملي
بيرت شتوت، مركز الرتاث العاملي السابق

جو كينغ، املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها
املمتلكات  صون  لدراسة  الدويل  املركز  ويجيسوريا،  غاميني 

الثقافية وترميمها

طارق ابو الهوى، االتحاد العاملي لصون الطبيعة
ديلوين دوبوي، االتحاد العاملي لصون الطبيعة

إيلري هاملتون سميث، االتحاد العاملي لصون الطبيعة
كاري الهتي، االتحاد العاملي لصون الطبيعة

جوزفني النغيل، االتحاد العاملي لصون الطبيعة
جورجينا بريد، االتحاد العاملي لصون الطبيعة
بيدرو روزابال، االتحاد العاملي لصون الطبيعة
ديفيد شيربد، االتحاد العاملي لصون الطبيعة

كوميكو يونيدا، االتحاد العاملي لصون الطبيعة

جيم باربوراك، اللجنة العاملية للمناطق املحمية
ستيفاني أيسينغ، اللجنة العاملية للمناطق املحمية

فينود ماثور، اللجنة العاملية للمناطق املحمية

الرتشيحات الثقافية

التصميم
بينيدكت سيلفسالغ، املجلس الدويل لآلثار واملواقع

املساهمون
غوينائيل بوردين، املجلس الدويل لآلثار واملواقع

ميشال كوت، املجلس الدويل لآلثار واملواقع
ريجينا دوريغيللو، املجلس الدويل لآلثار واملواقع
جوكا جوكيليهتو، املجلس الدويل لآلثار واملواقع

املراجعون
أليساندرو بالسامو، مركز الرتاث العاملي
ميشتيلد روسلر، مركز الرتاث العاملي

آن لوميسرت، مركز الرتاث العاملي

كريستال باكيل، املجلس الدويل لآلثار واملواقع
ألفريدو كونتي، املجلس الدويل لآلثار واملواقع
سوزان دينيري، املجلس الدويل لآلثار واملواقع
نوبوكوإينابا، املجلس الدويل لآلثار واملواقع

جوكا جوكيليهتو، املجلس الدويل لآلثار واملواقع
إدوارد ماتينغا، املجلس الدويل لآلثار واملواقع

بينيدكت سيلفسالغ، املجلس الدويل لآلثار واملواقع

التنسيق يف إطار مركز اليونسكو للرتاث العاملي
فيسنا فوجيتشيتش-لوغايس

لورا فرانك
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توطئة بقلم كيشور راو، مدير مركز اليونسكو للرتاث العاملي  

املساهمون  

تمهيد، من إعداد املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة  

مقدمة  
ملحة عامة عن دليل موارد الرتاث العاملي والسياق الذي يندرج فيه  

التعاون بني الدول األطراف  

إىل من يوجه دليل موارد الرتاث العاملي؟  

خلفية الرتاث العاملي  ١
١-١  االستعالم  

١-٢  ملحة عامة عن عملية الرتشيح لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي  

١-٣  أمثلة إليضاح مفاهيم الرتاث العاملي  

اإلعداد  ٢
٢-١  املعلومات املتوافرة عن املمتلك   

٢-٢  إنشاء فريق عمل    

٢-٣  مشاركة السكان املحليني وغريهم من الجهات املعنية   

٢-٤  تقسيم عملية إعداد الرتشيح إىل مراحل واملراحل الرئيسية املقرتحة  

ومعرفته املمتلك  تعريف   ٣
٣-١  القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك وخصائصه وحدوده  

٣-٢  توصيات إضافية  

كتابة ملف الرتشيح وإعداده  ٤
٤-١  توصيات عامة  

٤-٢  نموذج طلب الرتشيح  

٤-٣  توصيات إضافية  

التقييم عملية   ٥
٥-١  ملحة عامة  

٥-٢  عملية التقييم التي يجريها االتحاد العاملي لصون الطبيعة  

٥-٣  عملية التقييم التي يجريها املجلس الدويل لآلثار واملواقع  

الببليوغرافيا  

معلومات عن الجهات املعنية  

٢

٤

٦
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قام املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة بتجميع العنارص التي يتألف منها دليل «إعداد ترشيحات اإلدراج 

يف قائمة الرتاث العاملي"، ويقدم هذا الدليل إرشادات إضافية بشأن إعداد ترشيحات إدراج املمتلكات الطبيعية والثقافية واملختلطة يف 

قائمة الرتاث العاملي.

ويستند هذا الدليل إىل نسخة آب/أغسطس ٢٠١١ من «املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي"، ويسعى ألن يكون مكمالً لها. 

وينبغي ألي شخص لديه اهتمام جاد بإعداد ترشيح لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي أن يحصل عىل نسخة من اإلصدار األحدث للمبادئ 

التوجيهية املذكورة ليتسنى له أن يألف مضمونها.

ويهدف الدليل عىل وجه الخصوص إىل دعم الدول األطراف يف تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي وتزويدها بالتوجيه واملعارف الالزمة لضمان 

ملا طلبته  املصداقية يف قائمة الرتاث العاملي التي ينبغي أن تتضمن ممتلكات ذات قيمة عاملية استثنائية تحظى بإدارة جيدة. ووفقاً 

لجنة الرتاث العاملي والدول األطراف، يحاول الدليل دعم الدول األطراف يف أي مرحلة من املراحل املبكرة لعملية البحث – أي يف املرحلة 

التمهيدية التي تسبق الوقت الذي يخضع فيه الرتشيح للتقييم الرسمي - ألن الهيئتني االستشاريتني املعنيتني بتقييم الرتشيحات، أي 

املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة، ال تستطيعان العمل مبارشة عىل إعداد ترشيحات محددة. ومع ذلك، 

يؤمل أن يساعد الدليل الدول األطراف عىل النظر بدقة يف اآلثار املرتتبة عىل تقديم ترشيحات لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي، واتخاذ 

فيما يخص صون املمتلكات املعنية وتحقيق الرفاهية للمجتمعات املحلية ولألطراف املعنية  التدابري الالزمة لجعل هذا الجهد مجدياً 

املحلية األخرى.

ويعترب عدم تخصيص الوقت الالزم لعملية اإلعداد العدو األكرب للرتشيحات الناجحة. فإن إعداد الكثري من الرتشيحات يجري يف أطر 

زمنية قصرية إىل حد غري واقعي. وقد يلزم عام كامل عىل األقل لوضع آليات الدعم املناسبة وجمع املواد، وعام آخر لصياغة نص الرتشيح 

لحماية  تدابري  واتخاذ  بحوث  إجراء  األمر  يقتيض  حني  بكثري  أطول  وقتاً  العملية  تستغرق  أن  ويمكن  املعنية.  األطراف  مع  والتشاور 

املمتلكات ووضع نظم إدارية جديدة وتوثيقها. وإذا كان الهدف هو الوصول إىل ترشيح يؤدي إىل إدراج املمتلكات بنجاح يف قائمة الرتاث 

العاملي، وبالتايل إىل صونها وحفظها عىل املدى البعيد وعرضها بالشكل الذي يليق بها، فينبغي أن تندرج العملية يف إطار زمني واقعي. 

ويف كثري من األحيان، يؤدي االستعجال يف اإلعداد إىل تأجيل الرتشيحات أو ردها، وهذا أمر محبط سواء بالنسبة إىل الدول األطراف أو 

زمنية غري واقعية  بالنسبة إىل لجنة الرتاث العاملي والهيئات االستشارية. أما يف بعض األحيان، فقد تفرض االلتزامات السياسية أطراً 

إلعداد الرتشيحات، مما يؤدي إىل التقدم بملف ترشيح ناقص وغري معد للتقييم.

ويجمع هذا الدليل املعارف الراهنة واملوارد املتاحة ملساعدة الدول األطراف عىل إعداد الرتشيحات الخاصة بممتلكاتها. ويسعى إىل إبراز 

تلك األجزاء من املبادئ التوجيهية ذات الصلة برتشيحات اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي وتوضيحها بعبارات رصيحة. وباإلضافة إىل 

ذلك، يقدم الدليل توجيهات واضحة عن النهج العام إلعداد الرتشيحات، وعن األعمال التحضريية الالزمة قبل تقديم ترشيح املمتلكات، 

وعن العنارص الحاسمة التي ينبغي إدراجها يف ملف الرتشيح. بيد أن الدليل ال يغطي جميع جوانب ملف الرتشيح، ولكنه يحدد الجوانب 

التي، وفقاً لتجربة الهيئات االستشارية، غالباً ما تكون غري معدة بشكل كامل يف العديد من الرتشيحات.
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ويقوم صندوق الرتاث العاملي واملركز اإلقليمي العربي للرتاث العاملي وإدارة البيئة والرتاث وحكومة اَيرلندا املحلية بتمويل هذا املطبوع. 

ويجدر اإلعراب عن االمتنان الكبري للتمويل والدعم التطوعي اللذين قدمهما املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة 

وشبكاتهما.

ويأمل املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة أن يكون اإلرشاد املقدم يف هذا الدليل مفيداً، ويرحبان بكل ما قد 

يردهما من مالحظات واقرتاحات لتحسينه.

املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة
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ملحة عامة عن دليل موارد الرتاث العاملي والسياق الذي يندرج فيه
الغرض من «دليل موارد الرتاث العاملي» هو مساعدة الدول األطراف عىل إعداد ترشيحات جيدة إلدراج املمتلكات يف قائمة الرتاث 

العاملي.

آب/أغسطس  شهر  إىل  األخري  إصدارها  يرجع  العاملي (التي  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  واملبادئ  العاملي  الرتاث  وتعد اتفاقية 

٢٠١١) وثيقتني رئيسيتني متاحتني عىل موقع اإلنرتنت التابع ملركز الرتاث العاملي. وتعترب املبادئ التوجيهية ذات أهمية حاسمة لفهم 

طريقة عمل آلية اتفاقية الرتاث العاملي. وينبغي استخدام الدليل إىل جانب اإلصدار األخري للمبادئ التوجيهية التي تقوم بتنقيحها 

من وقت إىل آخر لجنة الرتاث العاملي. وينبغي االطالع عىل املبادئ التوجيهية قبل قراءة هذا الدليل، كما ينبغي الحرص عىل الرجوع 

إليها طوال عملية إعداد الرتشيحات.

وترد اإلرشادات النهائية بشأن تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي ومتطلباتها يف نص االتفاقية نفسه كما يف املبادئ التوجيهية. وال يحل هذا 

الدليل محل املبادئ التوجيهية بأي شكل من األشكال، ولكنه يوفر  بعض اإلرشادات اإلضافية يف هذا الشأن. ويف جميع الحاالت، تبقى 

االتفاقية واملبادئ التوجيهية تشكالن املرجعني األساسيني. ويتاح نص اتفاقية الرتاث العاملي (باللغات العربية والصينية واإلنجليزية 

والفرنسية والعربية والربتغالية والروسية واإلسبانية) وكذلك املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي (باللغتني اإلنجليزية 

.(http://whc.unesco.org/) والفرنسية) يف مركز اليونسكو للرتاث العاملي وعىل موقعه عىل شبكة اإلنرتنت

وهناك العديد من الطرق املختلفة إلعداد الرتشيح. وينعكس بالرضورة يف الرتشيحات تنوع الهياكل والثقافات اإلدارية. فمن غري 

املناسب تقديم «وصفات» أو التوصية باتباع أسلوب عمل مفضل يف إطار إعداد الرتشيحات. فهناك العديد من الطرق املختلفة الجيدة 

من املبادئ األساسية التي ينبغي أن تركز عليها جميع  قليالً  التي يمكن اتباعها. ومع ذلك، ترى الهيئات االستشارية أن هناك عدداً 

الرتشيحات الجيدة للتأكد من أن املمتلكات املقرتحة هي األنسب، وأن تمثيلها ضمن الرتشيحات يجري عىل أعىل قدر من الفعالية، وأن 

عملية الرتشيح نفسها تساهم يف حماية الرتاث الطبيعي والثقايف ويف صونه وإدارته بشكل فعال.

وهناك الكثري من أوجه التشابه، والكثري أيضاً من أوجه االختالف الكبرية، بني إعداد ترشيحات الرتاث الثقايف وإعداد ترشيحات الرتاث 

الطبيعي. ولهذا السبب فإن عدة أقسام من هذا الدليل تنطبق إما عىل الرتاث الثقايف أو عىل الرتاث الطبيعي تحديداً. ومن الجدير بالذكر 

أن التمييز الذي كان متبعاً يف السابق بني املعايري الثقافية واملعايري الطبيعية لم يعد موجوداً.

ويمثل مفهوم «القيمة العاملية االستثنائية» األساس الذي ترتكز عليه اتفاقية الرتاث العاملي. ويعترب هذا املفهوم املحك الذي يبني أصالة 

جميع املمتلكات املدرجة يف القائمة. أما الغرض األسايس من الرتشيحات فهو تحديد مما تتألف املمتلكات، وبيان السبب الذي يجعل 

منها قيمة عاملية استثنائية محتملة، وكيفية الحفاظ عىل هذه القيمة وحمايتها وصونها وإدارتها ورصدها والتعريف بها.

مة مقد

املبادئ  قراءة  ينبغي 

أوالً. التوجيهية 

هــــــــامةرسـالة 
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ويهدف هذا الدليل إىل ما ييل:

• التأكيد عىل أهمية فهم نظام الرتشيح لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي؛

• إبراز املفاهيم األساسية للرتاث العاملي ورشحها بعبارات بسيطة؛

• إظهار أهمية الدور الذي يضطلع به الفريق املكلف بإعداد الرتشيحات؛

• توفري فهم أفضل لنطاق العمل الذي يتطلبه إعداد الرتشيحات؛

• تقديم املعلومات والنصائح حول فهم املمتلكات؛

• تقديم النصائح املتعلقة بإعداد ملف الرتشيح للمساعدة عىل توضيح املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي. 

توسيع  كل  ألن  العاملي،  الرتاث  قائمة  يف  أصالً  مدرجة  ممتلكات  بتوسيع  املتعلقة  املقرتحات  حول  النصائح  بعض  الدليل  يوفر  كما 

كبرييعترب ترشيحاً جديداً. 

التعاون بني الدول األطراف
تهدف اتفاقية الرتاث العاملي بشكل رصيح إىل تعزيز التعاون الدويل من أجل تحقيق أهداف االتفاقية. وتتيح عملية إعداد ترشيحات 

اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي العديد من الفرص لتوطيد هذا التعاون، ومنها ما ييل:

• املساعدة التقنية واملالية املقدمة من دولة عضو إىل دولة أخرى؛

• إعداد الرتشيحات الخاصة باملمتلكات العابرة للحدود أو عرب الوطنية؛

• إجراء بحوث بهدف القيام بتحليل مقارن عىل أسس سليمة؛

• تقديم املساعدة من خالل استعراض النظراء للرتشيحات عىل الصعيد الدويل قبل تقديمها بشكل رسمي.

وال ينبغي اعتبار ترشيحات اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي منافسة بني الدول األطراف إذ يعترب ذلك مخالفاً لروح اتفاقية الرتاث العاملي.

إىل من يوجه دليل موارد الرتاث العاملي؟
يوجه هذا الدليل بالدرجة األوىل إىل جميع أولئك الذين يشاركون يف إعداد ترشيحات إدراج املمتلكات يف قائمة الرتاث العاملي. وقد يكون 

مفيداً أيضاً إلعداد القوائم املؤقتة وغريها من األنشطة املتعلقة بحرص الرتاث.

وباإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تستفيد الجهات التالية من االطالع عىل هذا الدليل:

• الدول األطراف، بما يشمل املستويني االتحادي والوطني؛

• الوكاالت املعنية بحماية الرتاث وباملناطق املحمية؛

• املنظمات غري الحكومية؛

• الحكومات املحلية؛

• املجتمعات املحلية؛

• املؤسسات؛

• املسؤولون عن الحلقات التدريبية أو الدورات املتعلقة بإعداد الرتشيحات لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي؛

• األفراد املعنيون.

وتم تصميم الدليل ليكون أداة من أجل:

• التعّلم الذاتي؛

• إقامة حلقات تدريبية؛

• اإلحاطة اإلعالمية والتعليم.

ت
حتويا

امل
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١-١  االستعالم

مقدمة

يمكن لتجربة إعداد ترشيحات اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي أن تكون واحدة من أكثر التجارب إرضاًء وجزاًء ملن يقوم بها. وتوفر 
هذه التجربة فرصة لتحقيق ما ييل:

• معرفة املمتلكات وعرضها عىل املجتمع الدويل؛
•  النظر بعني ناقدة يف القيم املعروفة التي يتسم بها املمتلك وتقييم عالقته باملواضيع العاملية الطبيعية والثقافية، بغية تحديد موقعه 

يف اإلطار الواسع لتاريخ الطبيعة وتاريخ البرش والثقافة والتنمية؛ 
• مقارنة املمتلك مع غريه من املمتلكات التي قد تكون شبيهة به عىل املستوى الدويل؛

•  اختبار مدى مالءمة تدابري حماية املمتلك وصونه وإدارته وكشف عيوب هذه التدابري وتحسينها، ويشمل ذلك حماية اإلطار الذي 
يندرج فيه؛

• إرشاك ودعم املجتمعات املحلية واألطراف املعنية يف حماية املمتلك وصونه وإدارته؛
•  اإلقرار بمجموعة املصالح املتعلقة باملمتلك، والتي تكون متضاربة يف بعض األحيان، والبحث عن أساليب ملعالجة املصالح املختلفة 

بشكل فعال.

وقد ينتج عن اكتساب صفة «الرتاث العاملي» بعض املزايا، ومنها ما ييل:
•  إتاحة الفرصة أمام الدولة الطرف واملجتمع املحيل لالحتفال باملمتلك باعتباره موقعاً من أهم املواقع الطبيعية والثقافية عىل األرض؛
يف النظام الوطني للمناطق واملواقع املحمية، مما يؤدي إىل اعرتاف أعمق بأهمية  طليعياً  •  يصبح املمتلك يف كثري من األحيان موقعاً 

الرتاث وإىل حمايته عىل نحو أفضل يف حياة املجتمع املحيل؛
للتعاون الدويل وللجهود املشرتكة املبذولة لضمان  •  إثارة اهتمام املجتمع الدويل بالرتاث العاملي، مما يوفر يف أغلب األحيان حافزاً 

حماية املمتلك؛
•  توفري الفرص لحشد التمويل والدعم، ويتضمن ذلك الجهات املانحة وصندوق الرتاث العاملي؛ 

•  توفري التقنيات واملمارسات الخاصة بالحماية والصون واإلدارة، التي يمكن تطبيقها عىل املمتلكات املنتمية إىل الرتاث الوطني واملحيل.

وتستغرق عادة عملية إعداد الرتشيح  وجهداً  ويتطلب ترشيح اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي الخوض يف غمار رحلة تستلزم وقتاً 
ما ال يقل عن سنتني – وقد تستغرق أحياناً بضع سنوات، ويؤدي االستعداد الجيد والتنظيم املتقن إىل إعداد الرتشيح يف الحد األدنى 

من الوقت والجهد. ويف املقابل، يؤدي نقص االستعداد يف كثري من األحيان إىل إطالة الوقت ومضاعفة الجهد.

عىل ما يتطلبه الرتشيح من وقت وجهد. فعىل سبيل املثال، يمكن لعملية  ويمكن للطابع الذي يتسم به املمتلك املرشح أن يؤثر أيضاً 
الرتشيح أن تكون أقل تعقيداً وأن تستغرق وقتاً أقرص إذا كان األمر متعلقاً بنصب أو موقع ثقايف جرت دراسته مسبقاً بشكل جيد، 
ويمكن أن تكون العملية عىل عكس ذلك إذا ما تعلق األمر بموقع طبيعي واسع االمتداد ومتعدد االستخدامات، أوبمدينة تاريخية أو 
منظر طبيعي ثقايف أو مسار ثقايف. ففي هذه الحاالت األخرية ، يكثر عدد األطراف املعنية بصفة عامة، مما يؤدي إىل نظام إداري أو 
خطة إدارية أكثر تعقيداً. وأما يف حاالت أخرى، فقد تكون هناك حاجة إىل مزيد من الوقت لتوفري السياق املالئم للموضوع، إذا لم تكن 

هناك دراسة مالئمة للموضوع متاحة فعالً.

وينبغي أن تكون القيمة العاملية االستثنائية املحتملة هي القاعدة التي تبنى عليها ترشيحات اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي. وال ينبغي 
أن تكون دوافع عملية الرتشيح موجهة يف املقام األول نحو اغتنام فرص التنمية االقتصادية.

ويعترب أيضاً الرتشيح لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي مجرد انطالقة لرحلة أطول بكثري تهدف إىل تحسني عمليات صون املمتلكات عىل 
جميع املستويات. وإذا حظي الرتشيح بالنجاح وتم األخذ به، فإن اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي يلزم الدولة الطرف بمواصلة اإلجراءات  

الخاصة برعاية املمتلك، لضمان حماية القيمة العاملية االستثنائية التي يتسم بها وصونها وإدارتها والحفاظ عليها عىل الدوام.

خلفية الرتاث العاملي

رضورة االستعداد الجيد 

والتنظيم املتقن لعملية 

إعداد الرتشيح.

هــــــــامةرسـالة 
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

االطالع عىل الرتاث العاملي – الوثائق الهامة

ثمة خطوة أوىل مهمة للبدء باإلعداد الجيد تتمثل يف الحصول عىل معلومات مفيدة حول نظام الرتاث العاملي واإلجراءات املتعلقة به 
وغري ذلك من املعلومات املفيدة املتعلقة عىل وجه التحديد باملمتلك املراد ترشيحه.

وترد أدناه قائمة بالوثائق املرجعية املوىص بها والتي ينبغي فهمها. والعديد منها متاح عىل شبكة اإلنرتنت أو بشكل مطبوع لدى 
املنظمات املعنية. ويمكن الحصول عىل العناوين بالتفصيل يف نهاية هذا الدليل.

وتحتوي القائمة الببليوغرافية يف نهاية هذا الدليل عىل العديد من املراجع األخرى الجديرة باالهتمام.

تعليقات وثائق مرجعية هامة   
متعلقة بالرتاث العاملي

وثائق عامة

اتفاقية الرتاث العاملي (العنوان الرسمي: 
اتفاقية لحماية الرتاث العاملي الثقايف 

والطبيعي، ١٩٧٢)

املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية
الرتاث العاملي (WHC.11/01، آب/

أغسطس ٢٠١١)

تعرض االتفاقية اإلطار األسايس لنظام الرتاث العاملي. وهي توفر أهم التعريفات واملفاهيم والهياكل والعمليات 
التنظيمية، بما يف ذلك ما يتعلق بالرتشيحات.

النص متاح باللغات العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والعربية والربتغالية والروسية واإلسبانية:
/http://whc.unesco.org/en/conventiontext (صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)

/http://whc.unesco.org/fr/conventiontext (صفحة الويب باللغة الفرنسية)

تتضمن املبادئ التوجيهية اإلرشادات األساسية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي، كما تحدد اإلجراءات 
التفصيلية التي ينبغي اتباعها يف مجموعة من العمليات الرئيسية للرتاث العاملي، بما فيها عمليات الرتشيح.

الوقت الالزم إلعداد ترشيح

قناة دي ميدي (قناة الجنوب) (فرنسا) – لقد أدرج هذا املمتلك يف 

قائمة الرتاث العاملي يف عام ١٩٩٦ بعد عملية إلعداد الرتشيح دامت 

سنتني. ويعترب اإلطار الزمني القصري نسبياً إنجازاً كبرياً نظراً إىل 

طول القناة (٣٦٠ كم) وإىل العدد الكبري من املجتمعات املحلية املعنية. 

وشملت العنارص التي كان لها دور هام يف إنجاز املهمة يف فرتة زمنية 

قصرية نسبياً ما ييل:

•  جرى تشكيل لجنتني عىل نحو رسيع، لجنة توجيهية ولجنة عملية، 

أنجزتا عملهما بشكل فعال؛

•  كان أعضاء اللجنتني مهيئني فكرياً وعملياً وقادرين عىل إعداد ملف 

الرتشيح؛

•  دعمت مختلف املجتمعات املحلية املعنية الرتشيح دعماً كامالً؛

•  جرى اتخاذ الرتتيبات الالزمة لتمويل عملية إعداد الرتشيح بشكل 

رسيع؛

•  ساهمت الدوائر املحلية يف الوزارات الوطنية يف الرتشيح بشكل كامل وفعال؛

•  تم تعيني منسق أثبت فعاليته وريض به العديد من األطراف املعنية؛

•  كان الرتشيح مبنياً عىل معلومات أساسية جيدة متاحة بسهولة منذ بداية العملية؛

•  كان إعداد الرتشيح مبنياً عىل فهم جماعي باعتباره ممارسة فكرية تهدف إىل التميز، وليس عمالً بريوقراطياً يقترص عىل ملء استمارة؛

•  عملت الجهات الحكومية املختلفة بتعاون وفعالية بهدف إنجاح الرتشيح.

حالة
سة 
درا

©
 U

N
E

SC
O

ينبغي إرسال ممثل عن فريق 

إعداد الرتشيح للمشاركة يف 

اجتماعات لجنة الرتاث العاملي.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

تعليقات وثائق مرجعية هامة    
متعلقة بالرتاث العاملي

القرارات واملحارض املخترصة 
الجتماعات لجنة الرتاث العاملي 
التي عقدت يف الفرتة األخرية

قائمة الرتاث العاملي

القوائم املؤقتة للدول األطراف األخرى

الدراسات املواضيعية

تقرير اجتماع الخرباء املعني 
باالسرتاتيجية العاملية الخاصة بالرتاث 

العاملي الثقايف والطبيعي، من ٢٥ إىل ٢٩ 
آذار/ مارس ١٩٩٨، أمسرتدام، هولندا 

(مركز اليونسكو للرتاث العاملي/حكومة 
هولندا، ١٩٩٨)

وتتضمن املبادئ التوجيهية أيضاً قائمة ببليوغرافية بالوثائق املوىص بقراءتها. وينبغي دراسة هذه املراجع 
بإمعان، ألن بعضها مفيد بوجه خاص لبعض الرتشيحات املعينة.

اإلصدار األخري للمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي متاح عىل عنوان اإلنرتنت التايل:

http://whc.unesco.org/en/guidelines (صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)
/http://whc.unesco.org/fr (صفحة الويب باللغة الفرنسية)

ويمكن االطالع عىل مصدر هام للمعلومات حول وجهات نظر لجنة الرتاث العاملي بالرجوع إىل القرارات 
واملحارض املخترصة الجتماعات اللجنة التي عقدت يف الفرتة األخرية.

/http://whc.unesco.org/en/sessions (صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)
/http://whc.unesco.orf/fr/sessions (صفحة الويب باللغة الفرنسية)

تحتوي قائمة الرتاث العاملي عىل املمتلكات التي أدرجتها لجنة الرتاث العاملي لقيمتها العاملية االستثنائية. وتعترب 
القائمة مصدراً هاماً ألنها تتيح  اكتشاف ممتلكات يف بلدان أخرى يمكن مقارنتها باملمتلك الذي يجري النظر 
يف ترشيحه. وإذا تمت املقارنة، فسوف تنتج عنها معلومات مفيدة ينبغي مراعاتها يف الجزء الخاص بالتقييم 

املقارن يف ملف الرتشيح.

/http://whc.unesco/org/en/list (صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)
/http://whc/unesco.org/fr/list (صفحة الويب باللغة الفرنسية)

هذه هي قوائم املمتلكات التي قد تكون ذات قيمة بالنسبة إىل الرتاث العاملي. وتتسم القوائم املؤقتة باألهمية ألنها 
تتيح اكتشاف ممتلكات يف بلدان أخرى يمكن مقارنتها باملمتلك الذي يجري النظر يف ترشيحه. وإذا تمت املقارنة، 

فسوف تنتج عنها معلومات مفيدة ينبغي مراعاتها يف الجزء الخاص بالتقييم املقارن يف ملف الرتشيح.

/http://whc/unesco/org/en/tentativeslists (صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)
/http://whc/unesco/org/fr/listesindicatives (صفحة الويب باللغة الفرنسية)

توفر الدراسات املواضيعية، حيث وجدت، مصدراً للمعلومات بالغ األهمية من حيث املساعدة يف إعداد 
الرتشيحات. وإذا كانت هناك دراسة مواضيعية تتعلق باملمتلكات املقرتحة للرتشيح، فإنها تقدم مساعدة كبرية يف 

إعداد جزء التحليل املقارن يف ملف الرتشيح.

ويف بعض الحاالت، أعدت الدول األطراف تحليالت مواضيعية محددة يف إطار عملية إعداد ملف الرتشيح.

ويمكن االطالع عىل الدراسات املواضيعية الخاصة باملمتلكات الثقافية واملتاحة لدى املجلس الدويل لآلثار 
.www.icomos.org/studies/ :واملواقع عىل العنوان التايل

ويمكن االطالع عىل الدراسات املواضيعية الخاصة باملمتلكات الطبيعية املتاحة لدى االتحاد العاملي لصون 
.www.iucn.org :الطبيعة عىل العنوان التايل

قد يكون هناك أيضاً دراسات مواضيعية أخرى، وينبغي إجراء بحوث لتحديد الدراسات التي تتعلق باملمتلك 
املزمع ترشيحه

ويحتوي هذا التقرير عىل معلومات أساسية ومفيدة فضالً عن استنتاجات وتوصيات تتعلق بالقيمة العاملية 
االستثنائية.

http://whc.unesco.org/archive/amsterdam98.pdf
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تعليقات وثائق مرجعية هامة    
متعلقة بالرتاث العاملي

املراجع املتعلقة بالرتاث الطبيعي

القيمة العاملية االستثنائية – معايري للرتاث 
العاملي الطبيعي، خالصة وافية ملعايري 

إدراج املمتلكات الطبيعية يف قائمة الرتاث 
العاملي (االتحاد العاملي لصون الطبيعة، 

(IUCN, 2008b

املراجع املتعلقة بالرتاث الثقايف

قائمة الرتاث العاملي: سد الثغرات – خطة 
عمل من أجل املستقبل (املجلس الدويل 

(ICOMOS, 2005a ،لآلثار واملواقع

خالصة وافية ملعايري إدراج املمتلكات 
الثقافية يف قائمة الرتاث العاملي 

(املجلس الدويل لآلثار واملواقع، ٢٠٠٨)

قوائم ببليوغرافية مواضيعية وإقليمية 
أعدها مركز التوثيق التابع للمجلس الدويل 

لآلثار واملواقع

امليثاق الدويل لصون اآلثار واملواقع 
وترميمها (ميثاق البندقية لعام ١٩٦٤) 
(املجلس الدويل لآلثار واملواقع، ١٩٦٥)

يستعرض هذا التقرير، الذي قام بإعداده االتحاد العاملي لصون الطبيعة، القرارات السابقة التي اتخذتها لجنة 
الرتاث العاملي فيما يتعلق باملواقع الطبيعية. وهو يتألف من خالصة وافية للوثائق والقرارات ذات الصلة، وقد 

تم جمعها يف دليل إرشادي يرجع القارئ إىل سوابق واضحة بشأن كيفية تفسري وتطبيق املناقشات التي تتناول 
مفهوم القيمة العاملية االستثنائية فيما يخص ترشيح املمتلكات إلدراجها يف قائمة الرتاث العاملي. 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2008-036.pdf

تهدف هذه الدراسة التي أجراها املجلس الدويل لآلثار واملواقع بشأن املمتلكات الثقافية املدرجة يف قائمة الرتاث 
العاملي ويف القوائم املؤقتة إىل املساهمة يف تطوير االسرتاتيجية العاملية لكي يتسنى وضع قائمة للرتاث العاملي تتسم 

باملصداقية والطابع التمثييل والتوازن. ويمثل التحليل الذي يجريه املجلس الدويل لآلثار واملواقع عملية متواصلة 
تراعي التمثيل التصنيفي واإلقليمي والزمني واملواضيعي. وتمثل أحد األهداف الرئيسية يف تحديد فئات املمتلكات 

املمثلة تمثيالً ناقصاً يف قائمة الرتاث العاملي.

ويساعد االطالع عىل هذه الدراسة يف إعداد التحليل املقارن الخاص بالرتشيح. وبشكل عام، تتمتع الفئات املمثلة 
تمثيالً ناقصاً بحظ أوفر بالنجاح من الفئات املمثلة تمثيالً جيداً أو مرتفعاً.

(صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)
 http://www.international.icomos.org/world_heritage/gaps.pdf

(صفحة الويب باللغة الفرنسية)
 http://www.international.icomos.org/world_heritage_fre/whlgaps.htm

يستعرض هذا التقرير، الذي قام بإعداده املجلس الدويل لآلثار واملواقع، القرارات السابقة التي اتخذتها لجنة 
الرتاث العاملي فيما يتعلق باملواقع الثقافية. وهو يتألف من خالصة وافية للوثائق والقرارات ذات الصلة. وقد 

تم جمعها يف دليل إرشادي يرجع القارئ إىل سوابق واضحة بشأن كيفية تفسري وتطبيق املناقشات التي تتناول 
مفهوم القيمة العاملية االستثنائية فيما يخص ترشيح املمتلكات إلدراجها يف قائمة الرتاث العاملي وقائمة الرتاث 

العاملي املعرض للخطر

 http://whc.unesco.org/en/sessions/32COM/documents/
.(WHC.08 /32.COM /9 انظر الوثيقة)

يتعلق العديد من هذه القوائم الببليوغرافية باملمتلكات الثقافية، بما فيها ما ييل:
ممتلكات الرتاث الحديث (القرنان التاسع عرش والعرشين) املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي

مواقع الفنون الصخرية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي
املناظر الطبيعية الثقافية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي

مواقع الرتاث العاملي الحرضية
مواقع الرتاث العاملي ألسالف اإلنسان

الرتاث العاملي يف أفريقيا
الرتاث العاملي يف آسيا واملحيط الهادي

الرتاث العاملي يف أمريكا  الالتينية والكاريبي
الرتاث العاملي يف الدول العربية

الرتاث الصناعي والتقني يف قائمة الرتاث العاملي

http://www.international.icomos.org/centre_documentation/bib/index.html

هذا امليثاق هو وثيقة من الوثائق اإلرشادية الرئيسية الخاصة بصون ممتلكات الرتاث الثقايف.

http://www.international.icomos.org/charters.htm (صفحة الويب باللغة اإلنجليزية)
http://www.international.icomos.org/chartes.htm (صفحة الويب باللغة الفرنسية)

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٣



االطالع عىل الرتاث العاملي – أعمال لجنة الرتاث العاملي

العاملي  الرتاث  اتفاقية  فهم  خالل  من  جزئياً  ذلك  تحقيق  املمكن  ومن  العاملي.  الرتاث  لجنة  أعمال  عىل  االطالع  جداً  املفيد  من 
واملبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية. ومن املفيد أيضاً، كما ذُكر أعاله، مراجعة القرارات واملحارض املخترصة الجتماعات لجنة 

الرتاث العاملي التي عقدت يف الفرتة األخرية.

وباإلضافة إىل ذلك،من املفيد جداً إرسال ممثل عن فريق إعداد الرتشيح للمشاركة مع الوفد الوطني يف اجتماعات لجنة الرتاث العاملي. 
فإن مشاهدة إجراءات اللجنة تعطيه فكرة جيدة عن أعمالها، وال سيما عن مداوالتها بشأن ترشيحات اإلدراج واستعراض حالة 

صون املمتلكات.

العاملي الرتاث  خلفية  ١

ينبغي إرسال ممثل عن فريق 

إعداد الرتشيح للمشاركة يف 

اجتماعات لجنة الرتاث العاملي

ملحة عن اتفاقية الرتاث العاملي

الرتاث  إىل تحديد  تسعى  املتحدة. وهي  األمم  منظمة  يف  الدول األعضاء  دولية أبرمت بني  معاهدة  العاملي هي  اتفاقية الرتاث 

معايري  وتُستخدم  القادمة.  األجيال  إىل  ونقله  وعرضه  وصونه  وحمايته  استثنائية،  عاملية  بقيمة  يتسم  الذي  والطبيعي  الثقايف 

قائمة  يف  لإلدراج  املؤهلة  املمتلكات  تحديد  أجل  من  العاملي،  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  يف  بيانها  تم  محددة،  ورشوط 

العاملي. الرتاث 

وتحدد االتفاقية واجبات الدول األطراف يف تحديد املواقع املحتملة ودور هذه الدول يف حماية تلك املواقع وصونها. ومن خالل 

تراثها  بحماية  أيضاً  تتعهد  بل  أراضيها،  عىل  تقع  التي  العاملي  الرتاث  مواقع  بصون  دولة  كل  تتعهد  االتفاقية،  عىل  التصديق 

املوظفني  وتخصيص  اإلقليمية،  التخطيط  برامج  يف  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  حماية  إدماج  عىل  األطراف  الدول  ع  وتشجَّ الوطني. 

هذا  تمنح  التي  التدابري  واعتماد  الصون  أساليب  بشأن  والتقنية  العلمية  البحوث  وإجراء  لها،  التابعة  املواقع  يف  الخدمات  وتوفري 

املحيل. للمجتمع  اليومية  الحياة  يف  وظيفة  الرتاث 

وتفرس االتفاقية كيفية استخدام صندوق الرتاث العاملي وإدارته وتحدد الظروف التي تتيح االستفادة من املساعدة الدولية.

وتنص االتفاقية عىل إلزام الدول األطراف بتقديم تقارير منتظمة إىل لجنة الرتاث العاملي عن حالة صون ممتلكاتها املدرجة يف قائمة 

الرتاث العاملي. وتعترب هذه التقارير حاسمة بالنسبة إىل عمل اللجنة إذ إنها تمكنها من تقييم ظروف املواقع، ومن البت يف احتياجات كل 

برنامج، وحل املشكالت املتكررة.

كما تشجع االتفاقية الدول األطراف عىل تعزيز تقدير الجمهور ملمتلكات الرتاث العاملي وتحسني ظروف حمايتها من خالل الربامج 

التعليمية واإلعالمية.

تقدر  ال  التي  املمتلكات  بني  من  هو  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  بأن  اعرتافها  يف  تتمثل  العاملي  الرتاث  اتفاقية  يف  راسخة  جذور  وثمة 

هذه  من  أي  خسارة  وتشكل  جمعاء.  اإلنسانية  وإنما  حدة،  عىل  دولة  كل  تمتلكها  ال  ثروة  وهو  تعويضها،  يمكن  ال  والتي  بثمن 

الرتاث، هذا  من  أجزاء  اعتبار  ويمكن  العالم.  شعوب  كافة  لرتاث  إفقاراً  زوالها،  أو  ترديها  جراء  من  للغاية،  النفيسة  املمتلكات 

املحدقة  األخطار  من  خاصة  حماية  تستحق  فهي  وبذلك  استثنائية،  عاملية  قيمة  ذات  ممتلكات  استثنائية،  خصائص  من  به  تتسم  ملا 

متزايد. نحو  عىل  بها 

هــــــــامةرسـالة 
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

اليونسكو،  يف  األعضاء  الدول  اعتمدت  املستطاع،  قدر  وعرضه  وصونه  وحمايته  العاملي  للرتاث  املناسب  التحديد  ضمان  أجل  ومن 

بموجب  وتم  العاملي».  الرتاث  باسم «اتفاقية  واملعروفة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  بحماية  الخاصة  االتفاقية   ،١٩٧٢ عام  يف 

الرتاث  لجنة  ووضعت   .١٩٧٦ عام  منذ  العمل  كالهما  بدأ  وقد  العاملي.  الرتاث  العاملي وصندوق  الرتاث  لجنة  إنشاء  االتفاقية  هذه 

تنقحها  والتي  االتفاقية  بتطبيق  الخاصة  الرسمية  اإلرشادات  تقدم  التي  العاملي  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  العاملي 

القيمة  ذي  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  تحديد  يف  املتمثلة  االتفاقية  رسالة  تحقيق  أجل  ومن  لذلك.   الرضورة  اقتضت  ما  إذا  اللجنة 

التي  للممتلكات  قائمة  بإدارة  العاملي  الرتاث  لجنة  تقوم  القادمة،  األجيال  إىل  ونقله  وعرضه  وصونه  وحمايته  االستثنائية  العاملية 

العاملي». الرتاث  باسم «قائمة  تعرف  والتي  االتفاقية  رشوط  استوفت 

األطراف  الدول  ولتوجيه  املمتلكات  لتقييم  وذلك  العاملي،  الرتاث  قائمة  يف  املمتلكات  بإدراج  الخاصة  والرشوط  املعايري  وضع  وتم 

العاملي  الرتاث  لجنة  توافق  أن  يجب  العاملي،  الرتاث  قائمة  يف  ممتلك  إدراج  أجل  ومن  وإدارتها.  املمتلكات  تلك  حماية  عمليتي  يف 

إذا  ما  تحديد  أجل  من  العاملي  الرتاث  لجنة  عليه  تعتمد  الذي  األساس  الرتشيح  وثيقة  وتعترب  استثنائية.  عالية  قيمة  ذا  اعتباره  عىل 

لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  وتحدد  الخصوص.  وجه  عىل  استثنائية  عاملية  قيمة  ذا  كان  إذا  وما  االتفاقية،  متطلبات  يلبي  املمتلك  كان 

عاملية  قيمة  ذا  املمتلك  كان  إذا  ما  تحديد  إىل  لتخلص  العاملي  الرتاث  لجنة  تطبقها  التي  الرئيسية  االختبارات  العاملي  الرتاث  اتفاقية 

استثنائية:

•  تعترب اللجنة املمتلك ذا قيمة عاملية استثنائية إذا ما استوىف واحداً أو أكثر من معايري الرتاث العاملي (املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية 

الرتاث العاملي، (الفقرة ٧٧)؛

•  ولكي يعترب ممتلك ما ذا قيمة عاملية استثنائية، يجب أن يستويف أيضاً رشطي السالمة و/أو األصالة وأن يشفع بنظام مالئم للحماية 

واإلدارة يكفل صونه (الفقرة ٧٨).

وحني يتعرض ممتلك مدرج يف قائمة الرتاث العاملي ملخاطر جدية محددة، تنظر اللجنة يف مسألة إدراجه يف قائمة الرتاث العاملي املعرض 

للخطر. وإذا زالت القيمة العاملية االستثنائية التي بررت إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي، فإن اللجنة تنظر يف مسألة حذفه من 

القائمة. وإن النسختني الحاليتني من قائمة الرتاث العاملي وقائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر متاحتان عىل موقع اإلنرتنت التابع ملركز 

.(whc.unesco.org) اليونسكو للرتاث العاملي

وتخضع االتفاقية إلدارة لجنة الرتاث العاملي التي تبت يف مسألة قبول أو رفض أي ممتلك مرشح لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي. وتدعم 

عمل لجنة الرتاث العاملي أمانة تتمثل يف مركز اليونسكو للرتاث العاملي، وتدعمها أيضاً ثالث هيئات استشارية معرتف بها وهي:  املركز 

الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM)، واملجلس الدويل لآلثار واملواقع (ICOMOS)، واالتحاد العاملي لصون 

.(IUCN) الطبيعة

واالتحاد العاملي لصون الطبيعة هو الهيئة االستشارية املسؤولة عن تقييم املمتلكات املرشحة لقيمتها الطبيعية، أما املجلس الدويل لآلثار 

واملواقع فهو املسؤول عن تقييم املمتلكات املرشحة لقيمتها الثقافية.

اتفاقية الرتاث العاملي وغريها من الصكوك الخاصة بالصون

والطابع  بالتوازن  تتسم  العاملي  للرتاث  قائمة  إعداد  إىل  تدعو  العاملي  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  أن  من  الرغم  عىل 

عىل  وموائلها  اإليكولوجية  النظم  لجميع  الكامل  التمثيل  تضمن  أن  القائمة  عىل  أن  بذلك  مقصوداً  يكن  لم  فإنه  واملصداقية،  التمثييل 

املحمية  واملواقع  باملناطق  املعنية  األخرى  والصكوك  النظم  عاتق  عىل  تقع  املهمة  هذه  فإن  بأكمله،  العاملي  الثقايف  للرتاث  وال  األرض 

والدويل.  واإلقليمي  الوطني  املستوى  عىل 
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

١-٢  ملحة عامة عن عملية الرتشيح لإلدراج يف الرتاث العاملي

إن إجراءات ترشيح املمتلكات وإدراجها يف قائمة الرتاث العاملي تقع يف صلب اتفاقية الرتاث العاملي، وهي مسؤوليات أساسية تقع عىل 

عاتق الدول األطراف يف االتفاقية. وتغطي هذه املسؤوليات مجاالت رئيسية ثالثة وهي:

• إعداد القوائم املؤقتة؛

• إعداد الرتشيحات؛

وقد  املحمية.  واملواقع  املناطق  من  األخرى  بالنماذج  عالقتها  حيث  من  العاملي  الرتاث  ممتلكات  يف  النظر  السياق  هذا  يف  املهم  ومن 

البيئة،  حفظ  لرصد  العاملي  واملركز  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  أنجزه  الذي  التايل  البياني  الرسم  يف  العالقة  هذه  تصوير  جرى 

نظم  من  وغريها  العاملي  الرتاث  ممتلكات  بني  العالقة  يبني  وهو  الطبيعي.  بالرتاث  يتعلق  فيما  الطبيعة،  لصون  العاملي  واالتحاد 

لفرز  رئييس  كمقياس  االستثنائية  العاملية  القيمة  وتطبيق  العاملي  املستوى  عىل  النسبية  أعدادها  حيث  من  املحمية  املناطق  ونماذج 

املحمية  املناطق  جميع  أهمية  عىل  الضوء  البياني  الرسم  ويسلط  كما  العاملي.  الرتاث  قائمة  يف  تدرج  أن  ينبغي  التي  املحمية  املناطق 

األرض. عىل  الطبيعة  لسمات  الكامل  التمثيل  توفري  بغية  واألنواع  الطبيعية  واملناظر  البيئي  النظام  عىل  الحفاظ  يف 

املحيط  ومعازل  رامسار،  الحكومية (مواقع  الدولية  األخرى  التسميات  من  مجموعات  هناك  البياني،  الرسم  يف  يظهر  وكما 

ولكن  الطبيعية،  املحمية  املناطق  من  عدد  حماية  لتعزيز  وضعت  التي  اإلقليمية،  التسميات  ومن  الجيولوجية)  والحدائق  الحيوي، 

املبادئ  حددته  الذي  االستثنائية  العاملية  القيمة  معيار  تستويف  التي  املمتلكات  عىل  إال  عاملي»  صفة «تراث  إضفاء  باإلمكان  ليس 

لعملية  األوىل  املراحل  منذ  إليها  االلتفات  األطراف  للدول  ينبغي  أساسية  مسألة  وهناك  العاملي.  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية 

متكامل  نهج  وضع  إىل  السعي  هي  املثىل  والحالة  البدائل،  يف  أيضاً  النظر  الواجب  من  أنه  وهي  املحتملة،  العاملي  الرتاث  مواقع  تقييم 

باملناطق  االعرتاف  تأمني  شأنها  من  التي  املتاحة  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  الصكوك  من  الكاملة  املجموعة  الستخدام  ومتناسق 

وصونها. وحمايتها  الوطني  الرتاث  وبممتلكات  املحمية 

وعىل الرغم من أن مجموعة من الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بصون املمتلكات الثقافية قد تكون محدودة بدرجة أكرب، فإن 

املبادئ املعلنة تبقى متماثلة عىل وجه العموم.

الرتاث
العاملي (OUV) القيمة العاملية االستثنائية

عالقة مواقع الرتاث العاملي باألنواع األخرى من املناطق املحمية من حيث القيمة العاملية االستثنائية 
مقابل القدرة التمثيلية بوصفهما محدِّدين رئيسيني.

القيمة العاملية االستثنائية املمكنة

الرتكيز عىل:
القدرة التمثيلية:

صون النظم اإليكولوجية واملناظر 
الطبيعية واملوائل واألجناس من خالل

نماذج فعالة لنظم املناطق 
 املحمية والشبكات اإليكولوجية. 

د:  املحدِّ
القيمة العاملية االستثنائية: 

يمكن للمواقع املرشحة 
فردياً أو جماعياً تخطي 

اختبار اإلدراج إذا ما 
استوفت معياراً أو أكثر 

من معايري الرتاث العاملي، 
واستوفت رشطي النزاهة 

واألصالة، ومتطلبات 
الحماية واإلدارة.

عاملي
ث ال

ة الرتا
اقي

اتف
ب 

موج
ف ب

طرا
 األ

ول
الد

ها 
 ترشح

 التي
قع

ملوا
ا

التسميات الدولية األخرى 
(مثل مواقع رامسار، ومعازل 

املحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية)

املواقع والشبكات اإلقليمية 
(مثل، طبيعة 2000، ومعازل الرتاث يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا)

املواقع دون اإلقليمية 
(مثل املناطق املحمية العابرة للحدود الوطنية، وحدائق السالم)

املواقع الوطنية/نظم املناطق املحمية
مثل الحدائق الوطنية، واملحميات الطبيعية، واملحميات الخاصة، واآلثار، والتصنيفات التي تجريها املنظمات

غري الحكومية مثل IBSs، والشبكات البيئية)

املواقع دون الوطنية
(مثل الحدائق اإلقليمية، ومحميات املحافظات واملقاطعات)

تناقص األعداد 
يف العالم

وتزايد االعرتاف 
الدويل

(القوائم املؤقتة، والدراسات الناقصة، إلخ)

.Magin and Chape (2004) :املصدر: الرسم مقتبس من
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

• تأمني اإلدارة الفعالة للممتلكات املدرجة يف القائمة من أجل حماية قيمتها العاملية االستثنائية وصونها وإدارتها.

ولجنة  الطرف  الدولة  عاتق  عىل  تقع  التي  املختلفة  املسؤوليات  عن  فضالً  اإلدراج  إجراءات  أدناه  البياني  الرسم  ويلخص 
الرتاث العاملي.

يحق فقط للبلدان التي وقعت عىل اتفاقية الرتاث العاملي أن تقدم ترشيحات بشأن املمتلكات الواقعة عىل أراضيها إلدراجها يف قائمة 
الرتاث العاملي. وتتلخص العنارص الرئيسية يف عملية الرتشيح عىل النحو التايل:

القائمة املؤقتة

الخطوة األوىل التي يتعني عىل بلد ما القيام بها هي إجراء «جرد» للمواقع الهامة للرتاث الطبيعي والثقايف التي تقع داخل حدوده والتي 
تعترب تراثاً ثقافياً و/أو طبيعياً ذا قيمة عاملية استثنائية محتملة، وتكون بالتايل مؤهلة لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي (انظر الفصل 
الثاني - جيم من املبادئ التوجيهية). ويعرف هذا «الجرد» باسم «القائمة املؤقتة» ويضم املمتلكات التي قد تقرر دولة طرف اقرتاح 
إدراجها خالل السنوات الخمس إىل العرش القادمة. وال يتوقع أن تشمل القوائم املؤقتة املمتلكات املمكنةكافة، إذ يمكن تحديث هذه 
القوائم يف أي وقت. ويجري تشجيع الدول األطراف عىل النظر من جديد يف قوائمها املؤقتة وإعادة تقديمها كل عرش سنوات عىل األقل.

الطلبات  لتقديم  خاصاً  نموذجاً  تضم  وهي  التوجيهية،  املبادئ  يف  متاحة  املؤقتة  القائمة  بتقديم  الخاصة  النموذجية  واالستمارات 
الجماعية للممتلكات التي تتخطى األوطان والحدود. 

وينبغي للدول األطراف تقديم قوائمها املؤقتة إىل مركز الرتاث العاملي، قبل سنة واحدة عىل األقل من التقدم بأي ترشيح. 

يتم إدراج املمتلكات
 يف القائمة املؤقتة 

للدولة الطرف

يتم ترشيح 
املمتلكات إلدراجها

يف قائمة الرتاث العاملي

رسم بياني يلخص املراحل املختلفة لعملية الرتشيح  واملسؤوليات الرئيسية التي تضطلع
بها الدولة الطرف ولجنة اليونسكو للرتاث العاملي.

بعد إدراج املمتلكات، 
تجري إدارتها ورصدها 
بهدف حماية قيمتها 
العاملية االستثنائية يف 

قائمة الرتاث العاملي

تقرر الدولة الطرف 
ما هي املمتلكات التي 

ستدرج يف قائمتها 
املؤقتة.

تقرر الدولة الطرف 
ما هي املمتلكات 

املدرجة يف قائمتها 
املؤقتة والتي 

سرتشحها لإلدراج يف 
قائمة الرتاث العاملي، 

وتحدد متى سيتم 
ذلك.

تقرر لجنة الرتاث 
العاملي قبول أو 

رفض إدراج املمتلك 
يف قائمة الرتاث 

العاملي، بعد أن يقوم 
االتحاد العاملي لصون 

الطبيعة واملجلس 
الدويل لآلثار واملواقع 

بتقييم هذا املمتلك.

تعد الدولة الطرف 
مسؤولة عن مواصلة 

حماية املمتلكات 
وإدارتها بشكل فعال 
وفقاً ملتطلبات اتفاقية 

الرتاث العاملي.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

ملف الرتشيح

انطالقاً من إعداد القائمة املؤقتة واختيار ممتلكات مدرجة فيها، يمكن للدولة الطرف التخطيط الختيار الوقت املناسب لتقديم ملف 
الرتشيح لكل ممتلك من املمتلكات املعنية. ويقوم مركز الرتاث العاملي بتقديم املشورة واملساعدة إىل الدولة الطرف فيما يخص إعداد 
قدر اإلمكان، وأن يتم التأكد من أنه يحتوي عىل جميع الوثائق والخرائط الالزمة. ثم يقدم  هذا امللف الذي يجب أن يكون شامالً 
الرتشيح إىل مركز الرتاث العاملي للتحقق من اكتمال امللف. وحني يصبح امللف كامالً، يرسله مركز الرتاث العاملي إىل الهيئة أو الهيئات 

االستشارية املناسبة لتقييمه.

معايري االختيار

إلدراج موقع ما يف قائمة الرتاث العاملي، يجب أن يرقى إىل القيمة العاملية االستثنائية وأن يستويف معياراً واحداً عىل األقل من املعايري 
عن تلبية الرشطني املتعلقني بالنزاهة واألصالة والرشطني الخاصني بالحماية واإلدارة. ويجري  العرشة املعدة لهذا الغرض، فضالً 
رشح معايري الرتاث العاملي يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي، التي تعترب، باإلضافة إىل نص االتفاقية، أداة العمل 
الرئيسية يف مجال الرتاث العاملي. وتجري أيضاً مناقشة هذه املعايري بمزيد من التفصيل يف الصفحات من ٣٤ إىل ٤٤ من هذا الدليل. 

وتقوم اللجنة بمراجعة املعايري بصورة منتظمة لكي تعرب عن تطور مفهوم الرتاث نفسه.

وضع حد أقىص لعدد الرتشيحات التي يجوز تقديمها وتقييمها

ينبغي أن تكون الدول األطراف عىل علم بالقرارات التي تتخذها لجنة الرتاث العاملي والتي تتعلق بالحد من عدد الرتشيحات التي يجوز 
تقديمها والحد أيضاً من عدد الرتشيحات التي يمكن النظر فيها يف كل اجتماع للجنة.

وثمة أولوية ثابتة لدى اللجنة وهي الرغبة يف تحقيق توازن معقول بني عدد املمتلكات الثقافية وعدد املمتلكات الطبيعية املدرجة يف 
قائمة الرتاث العاملي.

ملاذا تعد القوائم املؤقتة هامة؟

 ال يمكن للجنة الرتاث العاملي النظر يف أي ترشيح إلدراج ممتلك يف قائمة الرتاث العاملي ما لم يكن قد تم بالفعل إدراج هذا املمتلك يف 

القائمة املؤقتة للدولة الطرف.

•  تتيح القوائم املؤقتة فرصة التخاذ تدابري تمهيدية تشمل التشاور والتعاون واالتفاق بشأن املمتلكات القابلة الكتساب صفة مواقع من 

الرتاث العاملي، بني الجهات املعنية، بما فيها الحكومات االتحادية والوطنية واإلقليمية واملحلية، وأصحاب املمتلكات و/أو اإلداريني، 

واملجتمعات املحلية، وممثيل القطاع الخاص واملنظمات غري الحكومية كاللجان املحلية أو املمثلني املحليني للمجلس الدويل لآلثار 

واملواقع ولالتحاد العاملي لصون الطبيعة. وقد يكون من املفيد أن تشمل هذه العملية تقديم دراسة أو دراسات يتم فيها إرشاك تلك 

الجهات املعنية.

•  وتساعد القوائم املؤقتة الدول األطراف عىل إجراء دراسات تمهيدية لتحديد عنارص الرتاث الطبيعي والثقايف التي قد تكون ذات أهمية 

عاملية.

•  كما أنها تساعد الدول األطراف عىل تحديد احتياجاتها يف مجال اإلدارة واتخاذ تدابري الحماية، مما يتيح عند الرضورة إمكانية اللجوء 

إىل خرباء الرتاث الطبيعي والثقايف.

•  وهي أدوات تخطيط مفيدة للدول األطراف، وللجنة الرتاث العاملي، وملركز الرتاث العاملي وللهيئات االستشارية،إذ تساعدها عىل تحديد 

الرتشيحات املحتملة يف املستقبل.

•  وهي تشكل مرجعاً ذا فائدة يف إجراء تحليل مقارن ضمن إطار عملية إعداد ترشيحات اإلدراج يف الرتاث العاملي.
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

الجدول الزمني

االستشارية  وللهيئات  األطراف  للدول  ملزم  وهو  وتقييمها،  الرتشيحات  لتقديم  مفصالً  زمنياً  جدوالً  التوجيهية  املبادئ  تتضمن 
(الفقرة ١٦٨). وتعترب املواعيد النهائية الرئيسية مطلقة وغري قابلة للتفاوض.

الهيئات االستشارية

من املمكن أن تقوم بتقييم املمتلك املرشح، عىل نحو مستقل، إحدى الهيئتني االستشاريتني اللتني لديهما تفويض من اتفاقية الرتاث 
العاملي، أال وهما: املجلس الدويل لآلثار واملواقع، فيما يخص املمتلكات الثقافية، واالتحاد العاملي لصون الطبيعة، فيما يخص املمتلكات 
الطبيعية. أما الهيئة االستشارية الثالثة، فهي املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها، وهي منظمة حكومية دولية 

تقدم إىل اللجنة مشورة الخرباء بشأن صون املواقع الثقافية ورصدها، فضالً عن أنشطة التدريب وبناء القدرات.

لجنة الرتاث العاملي

بعد أن يتم ترشيح املمتلك وتقييمه، تتوىل لجنة الرتاث العاملي الدولية الحكومية  مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن إدراجه أو عدم 
إدراجه يف قائمة الرتاث العاملي. وتجتمع اللجنة مرة واحدة يف العام التخاذ القرارات التي تحدد املمتلكات املرشحة التي ستدرج يف 
قائمة الرتاث العاملي. وباإلضافة إىل املوافقة عىل إدراج املمتلكات املرشحة أو رفضها، يمكن للجنة أيضاً تأجيل الرتشيح أو رده، وطلب 

املزيد من املعلومات عن املمتلكات من الدولة الطرف املعنية.

مركز الرتاث العاملي

مركز الرتاث العاملي هو أمانة اتفاقية الرتاث العاملي وجهة االتصال ومركز التنسيق داخل اليونسكو لجميع املسائل املتعلقة بالرتاث 
العاملي. ويقدم مركز الرتاث العاملي املساعدة إىل الدول األطراف يف كل مراحل إعدادها للرتشيحات، وذلك بسبل مختلفة، منها ما ييل: 
يقوم املركز بتوفري أمثلة عن إعداد ترشيحات ناجحة، وعن اتخاذ إجراءات إدارية وترشيعية، كما يساعد يف تحديد الخرائط املناسبة، 
ويقدم توجيهات أكثر تحديداً من أجل النجاح يف ترشيح أنواع مختلفة من املمتلكات، مثل املناظر الطبيعية الثقافية واملدن وقنوات 
وبالتعاون مع الهيئات االستشارية  للحدود.  مجموعات أو العابرة  ترشيح املمتلكات املنتمية إىل  الرتاث وطرق الرتاث، أو من أجل 
ومع غريها من املؤسسات، ينظم مركز الرتاث العاملي حلقات عمل مخصصة للمسائل املرتبطة بإعداد الرتشيحات. كما يقدم املركز 
العاملي  الرتاث  قائمة  بتحديث  املركز  ويقوم  األمانة.  إىل  ترشيحات  مرشوعات  األطراف  الدول  تقدم  عندما  والتوجيهات  التعليقات 
وقاعدة البيانات الوثائقية. وحني يقدم ترشيح رسمي، يقوم املركز بالنظر يف امللف للتأكد من اكتماله، وإذا رأى أنه مكتمل، يرسله 
إىل الهيئة االستشارية املناسبة، أما إذا رأى أنه غري مكتمل، فيبادر إىل إعطاء التوجيهات املناسبة إىل الدولة الطرف حول كيفية إتمامه.

١-٣  أمثلة إليضاح مفاهيم الرتاث العاملي

يعرض هذا القسم أمثلة عن بعض املفاهيم الرئيسية للرتاث العاملي، بما يف ذلك تعريفات ومعايري ونماذج مختلفة من املمتلكات.

التعريفات – الرتاث الثقايف والطبيعي الذي يضم ممتلكات مختلطة

الرتاث الثقايف  

رَّف اتفاقية الرتاث العاملي الرتاث الثقايف عىل النحو التايل: تَعُ
•  اآلثار: األعمال املعمارية، وأعمال النحت والتصوير عىل املباني، والعنارص أو التكاوين ذات الصفة األثرية، والنقوش، والكهوف 

ومجموعات املعالم التي لها جميعاً قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم؛

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٩



العاملي الرتاث  خلفية  ١

•  املجمعات: مجموعات املباني املنعزلة أو املتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها أو اندماجها يف منظر طبيعي، قيمة عاملية 
استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم؛

عاملية  •  املواقع: أعمال اإلنسان أو األعمال املشرتكة بني اإلنسان والطبيعة، وكذلك املناطق بما فيها املواقع األثرية التي لها قيمة 
استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو اإلثنولوجية أو األنثروبولوجية (املادة ١).

ويمكن أن تستويف بعض املمتلكات أكثر من رشط يف هذه التعريفات (كأن تكون عىل سبيل املثال أثراً ومجمعاً يف آن واحد).

وقد جرى وضع هذا التعريف يف عام ١٩٧٢، ومنذ ذلك الحني توسعت مفاهيم الرتاث الثقايف. ومع ذلك، فقد تم تفسري هذا التعريف 
بأوسع معانيه ليشمل تنوع الرتاث الثقايف.

وتقدم املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي تعريفات إضافية بشأن املناظر الطبيعية الثقافية، واملدن التاريخية، ومراكز 
املدن، وقنوات الرتاث، وطرق الرتاث (امللحق ٣). وتجري أيضاً يف القسم التايل مناقشة املناظر الطبيعية الثقافية بمزيد من التفصيل.

وترد فيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي،وتعطي هذه األمثلة فكرة جيدة عن نطاق الرتاث الثقايف 
(النص والصور التوضيحية لهذه التعريفات مقتبسة من موقع اإلنرتنت التابع ملركز اليونسكو للرتاث العاملي).

املئذنة وبقايا جام األثرية (أفغانستان)

ارتفاعها  يبلغ  التي  جام  مئذنة  تمثل  أثري.  وموقع  معماري  عمل 
ذا هيكل مرتفع يعود تاريخه إىل القرن الثاني  بناًء رشيقاً  ٦٥ مرتاً 
أعاله  يف  تظهر  الذي  املنقوش  بالطوب  مغطاة  املئذنة  وهذه  عرش. 
املعمارية  الهندسة  جودة  إىل  اإلشارة  وتجدر  األزرق،  باللون  كتابة 
التي طبعت معاملها وفنون الزخرفة التي زينتها، والتي تمثل تتويجاً 
للتقليد املعماري والفني يف هذه املنطقة. ومما يعزز تأثريها محيطها 
قلب  يف  الشاهقة  الجبال  بني  عميق  نهر  وادي  يمثل  الذي  املذهل 

محافظة «غور».

املنظر الطبيعي الثقايف يف سوكور (نيجرييا)

الهيدي  قرص  مع  سوكور  يف  الثقافية  الطبيعية  املناظر 
من  مجموعة  عىل  ترشف  تلة  عىل  املرتبع  (الرئيس) 
شكل  عىل  املهيأة  والحقول  الوادي،  يف  املتناثرة  القرى 
مدرجات برموزها املقدسة، والبقايا الهامة من صناعة 
الحديد التي كانت مزدهرة يف السابق، هي التعبري املادي 
وبثقافته  عنارصه،  بكل  املايض  من  يأتينا  مجتمع  عن 

الروحية واملادية.
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

مدينة ليجيانغ القديمة (الصني)

مدينة  احتفظت  لقد  املباني.  من  مجموعة 
مع  تماماً  تكيفت  التي  القديمة،  ليجيانغ 
التجاري  املوقع  لهذا  املتفاوتة  التضاريس 
الطبيعية  بمناظرها  الرئييس،  واالسرتاتيجي 
الحرضية التاريخية التي تتسم بالجودة العالية 
واألصالة. أما هندستها املعمارية فتلفت األنظار 
من خالل مزج عنارص من ثقافات عدة اجتمعت 
أيضاً  ليجيانغ  وتمتلك  عديدة.  قرون  مدار  عىل 

لإلمداد باملياه شديد التعقيد والرباعة  قديماً  نظاماً 
ال يزال يعمل بشكل فعال حتى اآلن.

املجمع الصناعي ملناجم الفحم زولفراين يف إيسن

(أملانيا)

الصناعي  زولفراين  مجمع  يتكون  أثري.  صناعي  وموقع  املباني  من  مجموعة 
الواقع يف والية وستفاليا شمايل الراين من بنية تحتية كاملة ملوقع تاريخي ملناجم 
تتسم  والتي  العرشين  القرن  يف  شيدت  التي  املباني  بعض  إىل  باإلضافة  الفحم، 
الصناعة  هذه  تطور  عىل  بارزاً  مادياً  دليالً  يشكل  وهو  مميز.  معماري  بطابع 

األساسية وانحدارها عىل مدى السنوات املائة والخمسني املاضية.

كويفا دي الس مانوس، ريو بينتوراس (األرجنتني)

أثر/لوحة أثرية وموقع. يضم كويفا دي الس مانوس، ريو بينتوراس، 
مجموعة استثنائية من فنون الكهوف، نفذت يف فرتة مىض عليها ما بني 
٠٠٠ ١٣ و٥٠٠ ٩ سنة. واستمدت اسمها (مغارة األيدي)، من الرسوم 
ولكن  الكهف،  جدران  عىل  مطبوعة  برشية  أيادي  تصور  التي  املبسطة 
(حيوان  الغواناكوس  مثل  املصورة  الحيوانات  من  العديد  أيضاً  هناك 
وقد  الصيد.  مشاهد  عن  فضالً  املنطقة،  يف  منترشة  تزال  ال  التي  الالما) 
املجتمعات  أسالف  من  اللوحات  هذه  رسموا  الذين  األشخاص  يكون 
منطقة  يف  األوروبيون  املستوطنون  اكتشفها  التي  البدائية  التاريخية 

باتاغونيا يف القرن التاسع عرش.

نصب السالم التذكاري يف هريوشيما (قبة جينباكو) (اليابان)

الوحيد  البناء  هو  جينباكو)  (قبة  هريوشيما  يف  التذكاري  السالم  نصب 
 ٦ يف  ذرية  قنبلة  أول  تفجري  شهدت  التي  املنطقة  يف  منتصباً  ظل  الذي 
جهود  فيها  بما  الكبرية،  الجهود  تضافر  وبفضل   .١٩٤٥ آب/أغسطس 
مبارشة  عليه  كان  الذي  بالشكل  عليه  الحفاظ  تم  فقد  هريوشيما،  مدينة 
بعد التفجري. وال يمثل هذا النصب رمزاً صارخاً وقوياً فقط للقوة األكثر 
تدمرياً التي ابتدعها اإلنسان عرب التاريخ، بل إنه يمثل أيضاً تعبرياً عن األمل 
يف إحالل السالم عىل األرض والقضاء النهائي عىل كافة األسلحة النووية.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

الحديقة النباتية (أورتوبوتانيكو)، بادوفا (إيطاليا)

حديقة  أول  إنشاء  اإلنسان.تم  أعمال  من  موقع/عمل 
تحتفظ  وما تزال   .١٩٤٥ عام  بادوفا  العالم يف  نباتية يف 
مركزية  دائرية  قطعة  يضم  الذي  األصيل  بمخططها 
ترمز إىل العالم، ويحيط بها طوق من املياه. وأضيفت إىل 
معماري  بعضها  الحق،  وقت  يف  أخرى  عنارص  الحديقة 
عميل  اآلخر  وبعضها  ودرابزينات)  تزيينية  (مداخل 
بالغرض  تقوم  تزال  وال  ودفيئات).  مضخات  (تركيب 

الذي أنشئت من أجله كمركز للبحث العلمي.

الرتاث الطبيعي  

رَّف اتفاقية الرتاث العاملي الرتاث الطبيعي عىل النحو التايل: تَعُ
•  املعالم الطبيعية املتألفة من التشكالت الفيزيائية أو البيولوجية أو من مجموعات هذه التشكالت، التي لها قيمة عاملية استثنائية من 

وجهة النظر الجمالية أو العلمية؛
•  التشكالت الجيولوجية والفيزيوغرافية، واملناطق املحددة بدقة مؤلفًة مواطن األنواع الحيوانية أو النباتية املهددة، التي لها قيمة 

عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو املحافظة عىل الثروات؛
•  املواقع الطبيعية أو املناطق الطبيعية املحددة بدقة، التي لها قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم أو املحافظة عىل الثروات أو 

الجمال الطبيعي (املادة ٢).

وترد فيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي،وتعطي هذه األمثلة فكرة جيدة عن نطاق الرتاث الطبيعي.

حديقة ساجارماثا الوطنية (نيبال)

ساجارماثا هي منطقة استثنائية تعلوها الجبال الشاهقة 
ذات الغطاء الجليدي وتشق أرضها الوديان العميقة، التي 
يجثو فوقها جبل إيفرست الذي تتوجه أعىل قمة يف العالم 
النادرة  األنواع  من  العديد  الحديقة  وتؤوي  م).   ٨٨٤٨)
مثل فهد الثلوج والباندا الصغري. أما شعب الشريبا الذي 
طور ثقافة فريدة من نوعها، فيضيف وجوده املزيد من 

األهمية عىل هذا املوقع.

مضائق إيلوليسات البحرية الجليدية (الدنمارك)

الساحل  عىل  الجليدية  البحرية  إيلوليسات  مضائق  تقع 
إىل الشمال من  الغربي لغرينالند عىل بعد ٢٥٠ كيلومرتاً 
«سريميق  املسمى  البحري  املصب  وهو  القطبية.  الدائرة 
التي  القليلة  الجليدية  الكتل  من  واحد  وهو  كوجاليق»، 
ويمثل  البحر.  إىل  غرينالند  عرب  الجليدي  غطاؤها  يصل 
سريميق كوجاليق واحدة من أرسع الكتل الجليدية (١٩ 
حجم  ويصل  العالم.  يف  نشاطاً  وأكثرها  اليوم)  يف  مرتاً 
الجليد،  من  كم٣   ٣٥ إىل  سنوياً  املرتاكمة  الجليدية  الكتل 
وهو  الجليدية،  غرينالند  كتل  حجم  من  املائة  يف   ١٠ أي 
ما يتخطى  حجم أي كتلة جليدية أخرى يف العالم خارج 

لها  خضع  التي  الدراسة  وأتاحت  الجنوبية.  القطبية  القارة 
تطوير فهمنا لتغري املناخ وعلم الجليد املتعلق بالغطاء الجليدي. وإن املزيج املؤلف من طبقة جليدية  املوقع منذ أكثر من ٢٥٠ عاماً 
تمتد عىل مساحات واسعة ومن األصوات الهائلة الناجمة عن التحركات الرسيعة للكتل الجليدية املحصورة يف مضيق بحري مغطى 

بالطبقات الجليدية، يمثل ظاهرةطبيعية فريدة مثرية للدهشة واإلعجاب.
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جروف جوغنز األحفورية (كندا)

جروف جوغنز األحفورية هي موقع باليونتولوجي 
ساحل  طول  عىل  هكتاراً   ٦٨٩ مساحة  عىل  يمتد 
هذه  ووصفت  كندا).  رشقي  (يف  سكوتيا  نوفا 
الكربوني»  العرص  «غاالباغوسفي  بأنها  الجروف 
العرص  ترجع إىل  ثرواتها من األحافري التي  بسبب 
الجيولوجي الكربوني (املمتد من ٣٥٤ مليون سنة 
إىل ٢٩٠ مليون سنة خلت). وتعترب الصخور يف هذا 
املوقع نماذج تعكس طبيعة هذه الفرتة من تاريخ 
الطبقات  بقايا  من  مجموعة  أشمل  وتمثل  األرض، 
 ٣١٨ من  تمتد  فرتة  إىل  ترجع  (التي  البنسلفانية 
مليون سنة إىل ٣٠٣ ماليني سنة)، كما تضم أكمل 
الحياة  أشكال  تمثل  التي  األحافري  من  مجموعة 

املعروفة عىل األرض منذ ذلك الحني. وتشمل بقايا وآثاراً ألوائل الحيوانات والغابات املطرية التي كانت تعيش فيها والتي تركت عىل حالها 
يف موقعها دون أن تمس. وعىل طول ١٤.٧ كم من الجروف البحرية، واملنحدرات املنخفضة، واألرصفة والشواطئ الصخرية، يجمع املوقع 
بقايا ثالثة نظم إيكولوجية: مصبات أنهار خليجية، وغابات مطرية يف سهول فيضية، وسهل رسوبي ميلء باألحراج وعرضة للحرائق ويضم 
أحواض مياه عذبة. ويمثل املوقع أكرب تجمع معروف للكائنات األحفورية منهذه األنواع الثالثة من النظم اإليكولوجية، إذ يضم ٩٦ جنساً 
و١٤٨ نوعاً و٢٠ مجموعة آلثار األقدام. وقد أدرج هذا املوقع يف قائمة الرتاث العاملي ألنه يحتوي عىل عينات استثنائية تمثل املراحل الرئيسية 

من تاريخ األرض.

مالذ مالبيلو للحيوانات والنباتات (كولومبيا)

يقع هذا املالذ عىل بعد حوايل ٥٠٠ كم قبالة سواحل 
كولومبيا ويضم جزيرة مالبيلو (التي تبلغ مساحتها 
(وتبلغ  املحيطة  البحرية  واملنطقة  هكتاراً)   ٣٥٠
مساحتها ١٥٠ ٨٥٧ هكتاراً). وهذه الحديقة البحرية 
الصيد  فيها  يحظر  منطقة  أكرب  هي  التي  الشاسعة، 
بالغ  موئالً  تمثل  االستوائي،  الهادي  املحيط  رشق  يف 
األهمية لعدد من األنواع البحرية املهددة باالنقراض 
رئيسياً  مصدراً  عىل املستوى العاملي، كما أنها تشكل 
للعنارص الغذائية الناجمة عن تجمعات كبرية للتنوع 
البيولوجي البحري. فهو عىل وجه الخصوص «مرتع» 

من األماكن القليلة يف العالم التي جرى فيها التأكيد عىل مشاهدة  ألسماك القرش وأسماك الهامور العمالقة والخرمان، ويعد مكاناً 
أسماك القرش ذات األنوف القصرية واألسنان الخشنة، وهي نوع من القرش يعيش يف أعماق املياه. ومن املعروف أن هذا املوقع 
هو واحد من أفضل مواقع الغوص يف العالم، وذلك بسبب جدرانه الشديدة االنحدار وكهوفه ذات الجمال االستثنائي األخاذ. وتضم 
من سطح املاء (فعىل سبيل املثال،  هذه املياه العميقة العديد من الحيوانات املفرتسة الكبرية ومن األنواع البحرية التي تعيش قريباً 
جرى رصد مجموعات ألكثر من ٢٠٠ من أسماك القرش ذات الرأس الشبيه باملطرقة وألكثر من ١٠٠٠ من أسماك القرش الحريرية 

والحيتانية وأسماك التونة) يف بيئة هادئة حيث يمكن الحفاظ عىل األنماط السلوكية الطبيعية.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

الحاجز املرجاني العظيم (أسرتاليا)

الحاجز املرجاني العظيم هو موقع فيه من التنوع والجمال 
الرشقي  الشمايل  الساحل  عىل  يقع  وهو  األبصار  يبهر  ما 
ألسرتاليا. ويحتوي عىل أكرب مجموعة يف العالم من الشعاب 
و١٥٠٠  املرجان،  أنواع  من  نوع   ٤٠٠ ومنها  املرجانية، 
الرخويات.  أنواع  من  نوع  و٤٠٠٠  األسماك  من  نوع 
ويتسم أيضاً هذا املوقع بأهمية علمية كبرية باعتباره موئالً 
للعديد من األنواع مثل األطوم (أبقار البحر) والسالحف 

الخرضاء العمالقة التي باتت مهددة باالنقراض.

حديقة فريونغا الوطنية (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

مساحة  عىل  تمتد  (التي  الوطنية  فريونغا  حديقة  تضم 
٠٠٠ ٧٩٠ هكتار) مجموعة متنوعة ومتميزة من املوائل، 
يف  الثلج  بحقول  وانتهاء  والسهول  املستنقعات  من  بدءاً 
روينزوري التي تقع عىل ارتفاع أكثر من٥٠٠٠ مرت، مروراً 
بسفوح  تلتصق  التي  والسافانا  الربكانية  الحمم  بسهول 
يقارب  وعدداً  الجبل  غوريال  الحديقة  يف  ونجد  الرباكني. 
٠٠٠ ٢٠ من أفراس النهر التي تعيش يف األنهار، كما نجد 

الطيور التي تأتي من سيبرييا لقضاء فصل الشتاء.

املمتلكات املختلطة  

تُعرَّف املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي املمتلكات املختلطة بأنها تستويف جزئياً أو كلياً تعريفي الرتاث الثقايف والرتاث 
الطبيعي الواردين يف املادتني ١ و٢ من االتفاقية (الفقرة ٤٦).

وترد فيما ييل بعض النماذج التي تمثل املمتلكات املختلطة املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي.

حديقة تيكال الوطنية (غواتيماال)

تكمن حديقة نيكال يف قلب الغابة، وسط النباتات املورقة 
التي تحيط بها، وتمثل موقعاً من أهم مواقع حضارة املايا، 
كان مأهوالً يف الفرتة املمتدة من القرن السادس قبل امليالد 
إىل القرن العارش امليالدي. ويضم مركزه االحتفايل معابد 
رائعة وقصوراً وميادين عامة يتم الوصول إليها بواسطة 
أنحاء  جميع  يف  مساكن  تنترش  تزال  وال  منحدرة.  ممرات 

املناطق الريفية املحيطة بالحديقة.
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

طاسييل ناجر (الجزائر)

يمثل هذا املنظر الطبيعي القمري الغريب موقعاً ذا أهمية 
الفنية  املجموعات  أهم  من  ومجموعة  كبرية  جيولوجية 
الكهوف  لفن  التاريخ  قبل  ما  عصور  من  آثاراً  تضم  التي 
الرسومات  من  لوحة   ١٥  ٠٠٠ من  أكثر  وأتاح  العالم.  يف 
الحيوانات  وهجرات  املناخية  التغريات  تسجيل  والنقوش 
 ٠٠٠ ٦ وتطور الحياة البرشية عىل أطراف الصحراء من 
سنة قبل امليالد إىل القرن األول من العرص الحارض. وتتسم 
التشكالت الجيولوجية بأهمية استثنائية من حيث املشاهد 
التي تنجم عنها، بما تضمه من أحجار رملية متآكلة تشكل 

«غابات صخرية».

تعريفات الرتاث الثقايف

اآلثار  

ورد أعاله يف القسم املتعلق بالرتاث الثقايف تعريف اآلثار الرسمي املدرج يف اتفاقية الرتاث العاملي. وفيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات 
الثقافية املدرجة يف القائمة باعتبارها آثاراً.

تمثال الحرية (الواليات املتحدة األمريكية)

عمل أثري منحوت. لقد أنجز هذا النصب التذكاري الشاهق االرتفاع يف 
باريس، حيث نحته النحات الفرنيس بارتولدي، بالتعاون مع غوستاف 
فرنسا  وأهدته  للتمثال)،  املعدني  اإلطار  عن  مسؤوالً  كان  (الذي  إيفل 
املئوية  الذكرى  بمناسبة   ١٨٨٦ عام  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل 
لالستقالل األمريكي. وينتصب هذا التمثال عند مدخل ميناء نيويورك، 
وقد استقبل منذ ذلك الحني وإىل اآلن املاليني من املهاجرين القادمني إىل 

الواليات املتحدة األمريكية.

تاج محل (الهند)

من  وواسع  ضخم  رضيح  وهو  معماري.  هنديس  عمل 
الرخام األبيض، جرى تشييده يف الفرتة املمتدة بني عامي 
جاهان  شاه  املغويل  اإلمرباطور  من  بأمر  و١٦٤٨   ١٦٣١
جوهرة  هو  محل  وتاج  املفضلة.  زوجته  لذكرى  تخليداً 
الفن اإلسالمي يف الهند وتحفة من التحف الرائعة التي تثري 

اإلعجاب عاملياً من بني روائع الرتاث العاملي.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

املجمعات  

ورد أعاله يف القسم املتعلق بالرتاث الثقايف تعريف املجمعات الرسمي املدرج يف اتفاقية الرتاث العاملي. ويتضمن أيضاً نص املبادئ 
ملجموعات املباني الحرضية يف إطار املدن التاريخية ومراكز املدن (امللحق ٣).  التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي تعريفاً 

وفيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات الثقافية املدرجة يف القائمة باعتبارها مجمعات.

قرص آيت بن حدو (املغرب)

املحاطة  الطينية  املباني  من  مجموعة  من  القرص  يتألف 
التابعة  التقليدية  املساكن  من  نوع  وهو  عالية،  بأسوار 
داخل  املنازل  وتتجمع  الكربى.  الصحراء  قبل  ما  ملنطقة 
األسوار الدفاعية املعززة بأبراج ركنية. ويقع قرص آيت بن 
املعماري  للطراز  بارز  مثال  وهو  ورزازات،  إقليم  يف  حدو 

يف جنوب املغرب.

معابد مالطة الصخرية (مالطة)

تم اكتشاف سبعة معابد صخرية يف جزيرتي مالطة وغوزو. 
ومختلفاً.  منفرداً  تطوراً  املعابد  هذه  من  معبد  كل  ويعكس 
ومعبدا غانتيجا اللذان تأويهما جزيرة غوزو هما من الروعة 
العرص  يف  إنجازها  تم  ضخمة  أعمال  من  يعكسان  ملا  بمكان 
الربونزي. وتعترب معابد هاغار قينومناجدراوتاركيسيان من 
للموارد املحدودة  الروائع املعمارية الفريدة من نوعها، نظراً 
تاهاغرات  مجمعا  ويبني  آنذاك.  للبناة  متاحة  كانت  التي 
وسكوربا كيف تمت املحافظة عىل تقليد بناء املعابد يف مالطة.

املواقع  

ورد أعاله يف القسم املتعلق بالرتاث الثقايف تعريف املواقع الرسمي املدرج يف اتفاقية الرتاث العاملي. وتتضمن أيضاً املبادئ التوجيهية 
لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي إرشادات متعلقة بنماذج معينة من املمتلكات (امللحق ٣). وفيما ييل بعض األمثلة من املمتلكات الثقافية 

املدرجة يف القائمة باعتبارها مواقع. 

موقع تدمر (الجمهورية العربية السورية)

تقع  السورية  البادية  يف  واحة  وهو  األثري.  تدمر  موقع 
ضخمة  آثار  عىل  تدمر  وتحتوي  دمشق.  رشق  شمال  يف 
العالم  يف  الثقافية  املراكز  أهم  من  مركزاً  شكلت  كبرية  ملدينة 
بني  طرق  مفرتق  عىل  تدمر  يف  والعمارة  الفن  ويقع  القديم. 
عدة حضارات ممتدة بني القرنني األول والثاني، وبذلك فهو 
يجمع بني التقنيات اإلغريقية الرومانية والتقاليد املحلية، مع 

محافظته عىل بعض التأثريات الفارسية.
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

تاكسيال (باكستان)

موقع أثري. يمتد موقع تاكسيال من أحجار القبور القديمة التي تعود إىل العرص الحجري الحديث يف سارايكاال إىل أسوار سريكاب 
(القرن الثاني قبل امليالد) ومدينة سريسوخ (القرن األول امليالدي). ويبني هذا املوقع املراحل املختلفة التي مر بها التطور الذي لحق 
بمدينة تقع عىل نهر السند وانطبعت بالتناوب بطابع الفرس واإلغريق وحضارة آسيا الوسطى، وامتدت من القرن الخامس قبل امليالد 

إىل القرن الثاني امليالدي، وكانت مركزاً هاماً للتعاليم البوذية.

املناظر الطبيعية الثقافية  

يتم تعريف املناظر الطبيعية الثقافية يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي كممتلكات ثقافية تمثل «أعمال اإلنسان أو 
األعمال املشرتكة بني اإلنسان والطبيعة» وفقاً ملا يرد يف املادة األوىل من االتفاقية (الفقرة ٤٧).

وليس هناك معيار واحد من معايري الرتاث العاملي مخصص للمناظر الطبيعية الثقافية، ويمكن يف هذه الحالة استخدام أي من املعايري 
الثقافية لتربير اتسام منظر طبيعي ثقايف ما بالقيمة العاملية االستثنائية.

وهناك ثالثة أنواع رئيسية من املناظر الطبيعية الثقافية:
• املناظر الطبيعية التي صممها أو ابتدعها اإلنسان بشكل متعمد؛

• املناظر الطبيعية املتطورة وظيفياً؛
• املناظر الطبيعية الثقافية اإليحائية (انظر املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي، امللحق ٣)

وينتمي العديد من املمتلكات إىل أكثر من نوع من هذه األنواع التي يمكن أن تتداخل فيما بينها.

وهذا هو الجانب الحيوي التفاقية الرتاث العاملي، إذ إن مفاهيمها يف حالة تطور متزايد، كما هو الحال يف نهوج اإلدارة، إلخ.

وقد أنشأ املجلس الدويل لآلثار واملواقع ببليوغرافيا مواضيعية عن املناظر الطبيعية الثقافية للرتاث العاملي، وهي متاحة عىل عنوان 
http://www.international.icomos.org/centre_documentation/bib/index.html :اإلنرتنت التايل

وفيما ييل أمثلة توضح األنواع الثالثة للمناظر الطبيعية الثقافية.

منظر طبيعي صممه اإلنسان: «فات فو» («معبد الجبل») 

وما يرتبط به من مستوطنات قديمة يف رحاب منظر 

شامباساك الطبيعي الثقايف 

(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)

يمثل منظر شامباساك الطبيعي الثقايف، بما فيه املجمع الذي يضم معبد فات 

مخطط، وتم الحفاظ عىل هذا املنظر الطبيعي يف  عىل  قائماً  طبيعياً  فو منظراً 

حالة جيدة الفتة للنظر منذ أكثر من ألف عام. وقد ُصمم بحيث يعرب عن الرؤية 

الهندوسية للعالقة بني الطبيعة واإلنسان، وذلك باستخدام محور يمتد من قمة 

هنديس  نمط  فيه  ويتبلور  تقريباً  كيلومرتات   ١٠ بطول  النهر  ضفة  إىل  الجبل 

تتجسد يف املزارات واملعابد ومحطات املياه. ويضم املوقع أيضاً مدينتني قديمتني 

مبنيتني عىل ضفاف نهر ميكونغ كما يضم جبل فوكاو. ويمثل كل ذلك تطوراً امتد 

من القرن الخامس وحتى القرن الخامس عرش، وارتبط أساساً باالمرباطورية الخمريية.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

منظر طبيعي متطور وظيفياً: مدرجات األرز يف جبال الفلبني ذات القمم املدببة 

(الفلبني)

منذ ٢٠٠٠ سنة وحقول األرز املوجودة يف أعايل إقليم إيفوغا وتتبع منحنيات الجبال. 
وإن ثمرة املعرفة املنقولة من جيل إىل جيل والتعبري عن التقاليد املقدسة والتوازن 
عن  يعرب  الجمال  غاية  يف  طبيعي  منظر  نشوء  يف  كلها  أسهمت  الدقيق،  االجتماعي 

االنسجام بني اإلنسان والبيئة.

منظر طبيعي ثقايف إيحائي: حديقة أولورو-كاتا تجوتا الوطنية (أسرتاليا)

اسم  السابق  يف  عليها  يطلق  كان  التي  الحديقة،  هذه  تبني 
حديقة أولورو (صخرة أيرز – جبل أولغا) الوطنية، مالمح 
الرميل  السهل  عىل  تطل  التي  املذهلة  الجيولوجية  التشكالت 
صخرية  كتلة  أولورو  وتشكل  أسرتاليا.  وسط  يف  األحمر 
غرب  الواقعة  الصخرية  القبب  فهي  تجوتا  كاتا  أما  ضخمة، 
التقليدية  املعتقدات  نظام  من  جزءاً  تشكل  والتي  أولورو 
وأصحاب  العالم.  يف  البرشية  املجتمعات  أقدم  من  ملجتمع 

أولورو - كاتا تجوتا هم شعب أنانغو األصيل.

تعريفات الرتاث الطبيعي

املعالم الطبيعية املتألفة من التشكالت الفيزيائية أوالبيولوجية،  
أو مجموعات هذه التشكالت  

يرد أعاله يف القسم املتعلق بالرتاث الطبيعي التعريف الرسمي املدرج يف اتفاقية الرتاث العاملي. وفيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات 
املدرجة يف القائمة. 

كارست جنوب الصني (الصني)

نصف  تبلغ  مساحة  عىل  الصني  جنوب  كارست  منطقة  تمتد 
وقويتشو  يونّان  مقاطعات  يف  غالبيتها  وتقع  كم٢،  مليون 
وقوانغيش. وهي تمثل واحداً من األمثلة األكثر إثارة للعجب يف 
العالم من بني املناظر الطبيعية الكارستية الرطبة االستوائية 
حجر  فيها  ينترش  التي  الغابات  وتعترب  االستوائية.  شبه  إىل 
من  تضمه  ملا  عاملياً  ومرجعاً  خارقة  طبيعية  ظاهرة  الشيلني 
ما  أعدادها  يف  تفوق  املدببة   الكارستية  األشكال  مجموعات 
األشكال  ذات  األخرى  الكارستية  الطبيعية  املناظر  يف  يوجد 
املدببة، وملا تحتوي عليه من تنوع كبري يف األشكال واأللوان 

يفوق أيضاً ما هو موجود يف تلك األماكن األخرى. ويعترب كارست ليبو املخروطي والربجي أيضاً من املواقع املرجعية العاملية لهذه 
لفجواته الصخرية  العاملي  قائمة الرتاث  يف  كارست  وجميالً. وقد أدرج ولونغ  مميزاً  طبيعياً  منظراً  الكارست، ويشكل  األنواع من 

الضخمة وجسوره الطبيعية وكهوفه.
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براكني كامتشاتكا (االتحاد الرويس)

هذه هي واحدة من املناطق الربكانية األكثر تميزاً يف العالم، ملا تحتويه 

وكثرة  الرباكني  هذه  نماذج  ولتنوع  عالية  بكثافة  نشطة  براكني  من 

السمات املرتبطة بها. وتشمل املواقع الستة املدرجة يف املجموعة معظم 

املعالم الربكانية لشبه جزيرة كامتشاتكا. ويشكل التفاعل بني الرباكني 

الجمال.  غاية  يف  حيوية  طبيعية  مناظر  الجليدية  واألنهار  النشطة 

تضم  إذ  الحية،  الكائنات  أجناس  يف  واسع  تنوع  عىل  املواقع  وتحتوي 

أكرب مجموعة متنوعة معروفة من سمك السلمون يف العالم وتجمعات 

استثنائية لقضاعة البحر، والدب البني، ونسور ستيلر البحرية.

التشكالت الجيولوجية أو الفيزيوغرافية،   
واملناطق املحددة بدقة مؤلفًة موطن األجناس   

الحيوانية أو النباتية املهددة  

يرد أعاله يف القسم املتعلق بالرتاث الطبيعي التعريف الرسمي املدرج يف اتفاقية الرتاث العاملي. وفيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات 
املدرجة يف القائمة.

محمية  أوكابي للحيوانات الربية

(جمهورية الكونغو الديمقراطية)

تشغل محمية أوكابي للحيوانات الربية حوايل خمس غابة إيتوري يف 
نهر  وحوض  الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  من  الرشقي  الشمال 
الكونغو، الذي تعد املحمية والغابة جزءاً منه، هو واحد من أكرب أنظمة 
املياه الجارية يف أفريقيا. وتحتوي املحمية عىل أنواع مهددة باالنقراض 
هذه  مجموع  بني  من  أوكابي   ٥٠٠٠ وحوايل  والطيور  القرود  من 
الحيوانات التي تعيش يف الربية والتي يبلغ عددها ٠٠٠ ٣٠ أوكابي. كما 
أن املوقع يحتوي عىل بعض املشاهد الخالبة ومنها الشالالت الواقعة 
عىل نهري إيتوري وإيبولو. وتضم املحمية سكاناً تقليديني من الرّحل 

(جماعة مبوتي) ومن الصيادين (جماعة إيفي).

بحريات كاليدونيا الجديدة: الشعاب املرجانية والنظم اإليكولوجية 

املرتبطة بها (فرنسا)

التنوع  تمثل  بحرية  تجمعات  ستة  املواقع  من  املجموعة  هذه  تضم 

يف  بها  املرتبطة  اإليكولوجية  والنظم  املرجانية  للشعاب  الرئييس 

كما   ، الهادي  املحيط  يف  الواقع  الجديدة  كاليدونيا  الفرنيس  األرخبيل 

العالم.  يف  املرجانية  الشعاب  من  نظم  ثالثة  أوسع  من  واحداً  تضم 

فريد  بتنوع  وتتميز  استثنائي.  طبيعي  بجمال  البحريات  هذه  وتتسم 

من املرجان وأنواع األسماك وبسلسلة متصلة من املوائل، انطالقاً من 

أشجار القرم ووصوالً إىل األعشاب البحرية، تضم أكثر تجمعات هياكل الشعاب املرجانية تنوعاً يف العالم. وتأوي بحريات كاليدونيا 

األسماك  من  متعددة  وأنواع  بالصحة  املتمتعة  الكبرية  املفرتسة  الحيوانات  من  العديد  يسكنها  سليمة،  إيكولوجية  نظماً  الجديدة 

لعدد من األنواع البحرية الرمزية أو املهددة، مثل السالحف والحيتان وأبقار البحر التي تحتل املرتبة  الكبرية. وهي توفر موئالً 

الثالثة يف العالم من حيث العدد.
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املواقع الطبيعية أو املناطق الطبيعية املحددة بدقة،  
التي لها قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم،  

أو املحافظة عىل الثروات أو الجمال الطبيعي  

يرد أعاله يف القسم املتعلق بالرتاث الطبيعي التعريف الرسمي املدرج يف اتفاقية الرتاث العاملي. وفيما ييل بعض األمثلة عىل املمتلكات 
املدرجة يف القائمة.

حديقة جراند كانيون الوطنية

(الواليات املتحدة األمريكية)

تتلوى أرايض جراند كانيون (التي يصل عمقها إىل ما يقارب 
املضائق  أكثر  وتمثل  كولورادو،  نهر  التواءات  مع  ١٥٠٠م)، 
الجبلية إثارة للدهشة يف العالم. وتقع يف والية أريزونا، وتمر 
األفقية  طبقاتها  وتتيح  الوطنية.  كانيون  جراند  حديقة  عرب 
أكثر  إىل  يرجع  الذي  الجيولوجي  التاريخ  أثر  تقفي  املرتاكمة 
من ملياري عام. وتضم أيضاً آثاراً من عصور ما قبل التاريخ 

تبني تكيف اإلنسان مع البيئة الشديدة القسوة.

خليج هالونغ (فيتنام)

الكبري،  تونكني  خليج  يف  الواقع  الصغري،  هالونغ  خليج  يشمل 
بحرياً  حوايل ١٦٠٠ جزيرة بني كبرية وصغرية تشكل منظراً 
فغري  الجزر  أما  البحر.  يف  املنتصبة  الكلسية  الكتل  من  خالباً 
مأهولة ولم تتأثر باإلنسان، بسبب طبيعتها الشديدة االنحدار. 
األهمية  الخالبة  الطبيعية  بمناظره  املوقع  جمال  إىل  وتضاف 

الكبرية التي يتسم بها عىل الصعيد البيولوجي.

مرسد مصطلحات املفاهيم الرئيسية

القيمة العاملية االستثنائية  

وضعت اتفاقية الرتاث العاملي لالعرتاف باملواقع «ذات القيمة العاملية االستثنائية» التي هي جزء من تراث البرشية جمعاء، والتي 
تستحق أن تحظى بالحماية وأن تنقل إىل األجيال املقبلة لألهمية التي تتسم بها بالنسبة إىل البرشية جمعاء.
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وتحدد املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي القيمة العاملية االستثنائية بأنها الداللة الفائقة التي يتمتع بها هذا الرتاث من 
الناحية الثقافية و/أو الطبيعية بحيث تتجاوز أهميته الحدود الوطنية وتصبح أهمية مشرتكة لألجيال الحارضة واملقبلة للبرشية 

جمعاء (الفقرة ٤٩).

ويأخذ هذا التعريف معناه عىل ضوء املعايري التي يجري عىل أساسها اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي. وترد مناقشة هذه املعايري أدناه.

لكي يعترب ممتلك ما ذا قيمة عاملية استثنائية، يجب أن يستويف أيضاً رشطي السالمة و/أو األصالة وأن يشفع بنظام مالئم للحماية 
واإلدارة يكفل صونه (املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي، الفقرة ٧٨، انظر أيضاً القسمني املتعلقني بالسالمة واألصالة، 

يف القسم الثاني، هاء).

القيمة العاملية االستثنائية هي:
• املحور الرئييس يف ملف الرتشيح؛
• العنرص الذي يستهدفه التقييم؛

• مربر إدراج أي ممتلك يف قائمة الرتاث العاملي؛
• ما يتطلب اتخاذ تدابري لحمايته وصونه وإدارته.

ومنذ عام ٢٠٠٧، اعتمدت لجنة الرتاث العاملي «بيان القيمة العاملية االستثنائية» للممتلكات التي تدرج يف قائمة الرتاث العاملي، وقد تم 
وضع إجراءات تتيح وضع مثل هذ البيانات بالنسبة إىل العديد من املمتلكات التي أدرجت قبل البدء بهذا اإلجراء. وتمثل هذه البيانات 
حالياً محور عمل اللجنة، فهي تلخص مربرات اعتبار املمتلك املدرج يف القائمة ذا قيمة عاملية استثنائية، كما ترشح كيف أنه يلبي املعايري 

األساسية ويستويف الرشوط الالزمة من حيث األصالة والسالمة والحماية واإلدارة.

ويحدد بيان القيمة العاملية االستثنائية الصبغة الشاملة التي تطغى عىل كيان املمتلك بأكمله. 

وبعد أن تعتمد لجنة الرتاث العاملي هذا البيان، فإنه يصبح مرجعاً لألمور التالية:
• الرصد الذي تقوم به الدولة الطرف ومدير املمتلك؛

• التقارير الدورية؛
• التقارير الخاصة بالرصد وبحالة الصون؛

• اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر؛
• إمكانية شطب أحد املمتلكات من قائمة الرتاث العاملي.

وتتسم املواضيع واألطر املواضيعية باألهمية من أجل فهم القيمة العاملية االستثنائية. انظر تقرير اجتماع الخرباء عن االسرتاتيجية 
العاملية الخاصة بالرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (مركز اليونسكو للرتاث العاملي/حكومة هولندا، ١٩٩٨) وقائمة الرتاث العاملي: سد 

.(ICOMOS, 2005a ،املجلس الدويل لآلثار واملواقع) الثغرات – خطة عمل للمستقبل

وكما ذكر أعاله فإن القيمة العاملية االستثنائية هي فئة خاصة من الداللة الثقافية و/أو الطبيعية الفائقة التي يتمتع بها الرتاث. وهناك 
مستويات أخرى للقيمة الرتاثية، مثل القيمة الرتاثية املحلية أو الوطنية. أما املعنى املقصود بمصطلحي «القيمة» و«الداللة» يف هذا 
الدليل، فينبغي أن يُفهم يف السياق املبنّي يف النص، الذي يشري يف أغلب األحيان إىل القيمة العاملية االستثنائية، ولكنه قد يشري يف بعض 

األحيان إىل مستويات أخرى كالرتاث الوطني أو املحيل.

الصفات أو السمات  

الصفات هي جوانب من املمتلكات ترتبط بالقيمة العاملية االستثنائية أو تعرب عنها. ويمكن للصفات أن تكون مادية أو غري مادية. 
العاملية  القيمة  عن  تعربِّ  قد  التي  الصفات  أنواع  من  مجموعة  وجود  إىل  العاملي  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  وتشري 

االستثنائية، ومنها: 
• الشكل والتصميم؛
• املادة والجوهر؛
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• االستعمال والوظيفة؛
• التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة؛

• املكان واملحيط؛
• اللغة وسائر أشكال الرتاث غري املادي؛

• الروح واإلحساس (الفقرة ٨٢).

وأعدت هذه القائمة لالسرتشاد بها. ومن الرضوري أن تستنتج الصفات املحددة للممتلك املعني من «بيان القيمة العاملية االستثنائية» 
ومن تربير املعايري.

وال بد من تحديد الصفات ألنها أساسية من أجل إدراك مفهومي األصالة والسالمة، كما أنها تضطلع بدور محوري يف حماية املمتلكات 
وحفظها وإدارتها.

وفيما يتعلق باملمتلكات الطبيعية، يستخدم عادة مصطلح «السمات»، مع أن مصطلح «الصفات» يستخدم يف بعض األحيان. ومن 
األمثلة عىل صفات املمتلكات الطبيعية ما ييل:
• األهمية عىل املستوى البرصي أو الجمايل؛

• مقياس املدى الذي تتخذه السمات الفيزيائية أو املوائل الطبيعية؛
• سالمة العمليات الفيزيائية أواإليكولوجية؛

• السمة الطبيعية يف النظم الطبيعية وسالمة هذه النظم؛
• استمرارية بقاء األحياء من األنواع النادرة؛

• الندرة.

املنطقة الفاصلة  

املناطق الفاصلة هي منطقة أو مناطق محددة بدقة تقع خارج ممتلك الرتاث العاملي وتكون متاخمة لحدوده، وتسهم يف حماية القيمة 
العاملية االستثنائية التي يتسم بها هذا املمتلك، ويف صونها وإدارتها وسالمتها وأصالتها واستدامتها.

من املمتلك املدرج يف القائمة، ينبغي تقييم حدودها وأساليب اإلدارة التي تخضع  وعىل الرغم من عدم اعتبار املناطق الفاصلة جزءاً 
لها، واملوافقة عليها وتسجيلها رسمياً يف الوقت الذي تقدم فيه الدولة الطرف اقرتاحها.

ال يتجزأ من االلتزام الذي تتعهد به الدولة الطرف بحماية ممتلك الرتاث  وحني يتم تحديد املناطق الفاصلة، ينبغي اعتبارها جزءاً 
العاملي وصونه وإدارته. أما املهام املسندة إىل املنطقة الفاصلة، فينبغي أن تعكس مختلف أنواع الحماية والصون واإلدارة ومستوياتها 

الالزمة لحماية الصفات التي تحافظ عىل القيمة العاملية االستثنائية ملمتلك الرتاث العاملي. 

وترد بعض األمثلة عن املناطق الفاصلة يف الصفحات من ٨٢ إىل ٨٥ حيث تجري مناقشة املتطلبات الالزمة لتحديد هذه املناطق. 
وتجدر اإلشارة إىل مرجع مفيد بشأن املناطق الفاصلة، أال وهو «الرتاث العاملي واملناطق الفاصلة، اجتماع دويل للخرباء بشأن الرتاث 

.(Martin and Piatti, 2009) العاملي واملناطق الفاصلة»، دافوس، سويرسا، ١١-١٤ آذار/ مارس ٢٠٠٨

التحليل املقارن  

يرشح التحليل املقارن أهمية املمتلك املرشح يف سياقه الوطني والدويل عىل حد سواء. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي مقارنة هذا املمتلك 
باملمتلكات األخرى املماثلة، سواء أكانت مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي أم ال. وينبغي أن تبني املقارنة أوجه التشابه بني املمتلك املرشح 

واملمتلكات األخرى واألسباب التي تجعله مميزاً عنها.

وتجري مناقشة التحليل املقارن بمزيد من التفصيل يف الصفحات من ٦٧ إىل ٧٣.
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املمتلك  

املمتلك هو مساحة األرض أو املنطقة البحرية التي لها قيمة عاملية استثنائية.

املركزية» للداللة عىل املمتلك، ولكنه اآلن خارج نطاق التداول وينبغي عدم استخدامه.  وكان يستخدم يف السابق مصطلح «املنطقة 
ويتعني توحيد املصطلح يف كافة املراجع باستخدام كلمة «ممتلك».

املحيط  

يف الحالة التي يشكل فيها املحيط جزءاً من القيمة العاملية االستثنائية للممتلك أو جزءاً ال يتجزأ منها، ينبغي أن يكون جزءاً من املمتلك 
املدرج يف القائمة، أو أن يكون يف بعض الحاالت، كحالة املناظر الواسعة االمتداد، جزءاً من املنطقة الفاصلة. وحني يكون املحيط عامالً 
يمكن أن يسهم يف تقدير القيمة العاملية االستثنائية ولكنه ال يسهم يف هذه القيمة العاملية االستثنائية، فمن املستحسن أن يدرج يف املنطقة 

الفاصلة أو أن تُضمن حمايته بوسيلة أخرى.

يشري إعالن شيان بشأن صون محيط بنى الرتاث ومواقعه ومناطقه (2005b)، الذي اعتمده املجلس الدويل لآلثار واملواقع إىل ما ييل:

يعرف محيط البنية أو املوقع أو املكان الرتاثي بأنه البيئة املبارشة واملمتدة التي تشكل جزءاً من أهميته وطابعه املميز.

هو  وما  املايض  يف  سائداً  كان  ما  ومع  الطبيعية،  البيئة  مع  التفاعل  املحيط  يشمل  والبرصي،  الفيزيائي  الجانبني  إىل  وإضافة 
سائد يف الحارض من ممارسات اجتماعية أو روحية وعادات ومعارف تقليدية، واستخدامات أو أنشطة وغري ذلك من الجوانب 
املتعلقة بأشكال الرتاث الثقايف غري املادي التي أنشأت املكان وأصبحت تشكله وتشكل السياق الثقايف واالجتماعي واالقتصادي 

الحايل واملتغري.

وتجري مناقشة مفهوم املحيط واملتطلبات املتعلقة به بمزيد من التفصيل يف الصفحتني ٨٥ و٨٦.

العالقة بني املمتلكات الطبيعية والثقافية واملختلطة، والحالة الخاصة للمناظر الطبيعية الثقافية

من املهم عدم الخلط بني املمتلكات املختلطة واملناظر الطبيعية الثقافية. ويتم إدراج املمتلكات املختلطة يف قائمة الرتاث العاملي وفق 
املعايري من (١) إىل (٦) مجتمعًة أو واحد منها عىل األقل، ومعيار آخر عىل األقل من املعايري (٧) إىل (١٠)، ألنها تستويف املعايري التي 
تفرضها كل مجموعة من املجموعتني عىل حدة. فإن القيمة العاملية االستثنائية للمناظر الطبيعية الثقافية ال تنشأ عن خصائص ثقافية 
أو طبيعية منفصلة عن بعضها البعض، بل تنشأ عن العالقة املتبادلة بني الثقافة والطبيعة. ويجري تحديد املناظر الطبيعية الثقافية 
ما تحتوي هذه املمتلكات عىل قيم طبيعية، ولكنها ال ترقى عادة إىل املستوى الذي يربر تحديدها وفقاً  للمعايري الثقافية. وغالباً  وفقاً 
للمعايري الطبيعية. ويف هذه الحالة، يتم إدراج املمتلك كموقع مختلط ومنظر طبيعي ثقايف. ويوضح الرسم البياني الوارد أدناه مجموعة 

العالقات هذه من الناحية النظرية.

وتجتمع يف بعض املمتلكات املختلطة القيم الطبيعية والقيم الثقافية عىل نحو متكامل ومرتابط. ويف حاالت أخرى، قد ال تكون القيم 
مشرتكة، بل تتعايش فقط يف نفس املوقع الجغرايف. 
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

معايري الرتاث العاملي

تم يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي تحديد عرشة معايري لإلدراج يف الرتاث العاملي (الفقرة ٧٧). وتتعلق املعايري من 
(١) إىل (٦) باملمتلكات الثقافية، ومن ثم يقوم املجلس الدويل لآلثار واملواقع بتقييمها عىل املستوى التطبيقي، يف حني تتعلق املعايري 
املتبقية، من (٧) إىل (١٠)، باملمتلكات الطبيعية، ويضطلع االتحاد العاملي لصون الطبيعة بمهام تقييمها. ويف حني أن هناك العديد 
من املمتلكات التي قد ال تلبي سوى بعض املعايري الطبيعية أو الثقافية، فإن املمتلكات املختلطة تلبي بعض املعايري الطبيعية وبعض 

املعايريالثقافية. ويقوم بتقييم ترشيحات املمتلكات املختلطة االتحاد العاملي لصون الطبيعة واملجلس الدويل لآلثار واملواقع كليهما.
 

وفيما ييل بعض األمثلة عن املمتلكات التي تلبي املعايري املختلفة (استُمد نص هذه األمثلة وصورها التوضيحية من موقع اإلنرتنت 
التابع ملركز اليونسكو للرتاث العاملي).

املعيار (١): أن تمثل إحدى روائع العقل البرشي املبدع

يدل عىل ذروة أو عىل عالمة مميزة) لنمط تطور داخل  وبعبارة أخرى، فإن هذا املعيار ينطبق عىل مثال استثنائي (قد يكون مثاالً 
ثقافة، وتميز بما ييل:

• موهبة فائقة فكرية أو رمزية؛
• مستوى عال من املهارات الفنية أوالتقنية أوالتكنولوجية.

والتفرد ليس كافياً يف حد ذاته لتربير اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي، إذ ينبغي النظر يف املمتلك يف سياق ثقايف وتاريخي أوسع نطاقاً 
وتقدير قيمته عىل ضوء هذا السياق.

وقائمة الرتاث العاملي هي قائمة للممتلكات وليست قائمة لألشخاص لذلك فإن ما هو مطلوب يف املعيار (١) عىل سبيل املثال هو رائعة 
من روائع العقل البرشي املبدع. فقائمة الرتاث العاملي ليست قائمة للعباقرة، ولكن بإمكانها أن تشمل روائعهم. وعىل نحو مماثل، 
فإنها ال تشمل مجمل أعمال إنسان عبقري، ولكن بإمكانها أن تضم إحدى الروائع التي لها قيمة عاملية استثنائية أو سلسلة من الروائع 

ترقى بمجموعها إىل اكتساب القيمة العاملية االستثنائية. 

املمتلكات املختلطة
تجمع عىل األقل معياراً 

واحداً ثقافياً وآخر طبيعياً.

املمتلكات الطبيعية
تلبي املمتلكات يف هذا الجزء 

من الرسم البياني واحداً 
أو أكثر من املعايري الطبيعية

(من (٧) إىل (١٠)) فقط.

املمتلكات 
الطبيعية

املمتلكات الثقافية
تلبي املمتلكات يف هذا الجزء 

من الرسم البياني واحداً أو أكثر
من املعايري الثقافية 

(من (١) إىل (٦)) فقط.

املناظر الطبيعية الثقافية
تُدرج يف القائمة وفق املعايري 

الثقافية، وتمثل أعماالً مشرتكة 
بني الطبيعة واإلنسان.

بعض املناظر الطبيعية الثقافية
يمكن أيضاً أن تكون مواقع مختلطة
وهي محددة بوصفها مناظر طبيعية 

ثقافية تخضع للمعايري الثقافية، 
ولكن قيمها الطبيعية هي أيضاً كافية 

لتلبية واحد من املعايري الطبيعية.

املناظر 
الطبيعية الثقافية

املمتلكات 
املختلطة

املمتلكات 
الثقافية

اخرت فقط معايري مالئمة تبنّي 

القيمة العاملية االستثنائية.

هــــــــامةرسـالة 
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

وهناك روائع ال يعرف لها مبدع، معمارياً كان أم مصمماً. وهكذا أضحت بعض آثار ما قبل التاريخ رموزاً لإلبداع والتطور التقني 
للشعوب القديمة عىل سبيل املثال. ويف حاالت أخرى، يمكن اعتبار بعض األعمال الجماعية ملجتمع ما أنها ترقى ألن تكون من الروائع، 
فقط. كما ينظر إىل بعض املباني الصناعية كدليل عىل االرتقاء إىل ما يفوق املستوى  حتى لو كان ربما الهدف من إنشائها وظيفياً 

الوظيفي والنفعي ويجسد اإلبداع إىل حد العبقرية.

مثال

دار األوبرا يف سيدني (أسرتاليا)

افتتحت دار األوبرا يف سيدني يف عام ١٩٧٣، وهي تمثل عمالً 
بني  يجمع  فهو  العرشين.  القرن  أعمال  من  عظيماً  معمارياً 
الشكل  صعيدي  عىل  واالبتكار  اإلبداع  من  مختلفة  تيارات 
املعماري والتصميم اإلنشائي. وهو منحوتة حرضية رائعة 
مندمجة يف منظر بحري خالب عىل رأس شبه جزيرة تمتد 
عىل  مستمر  تأثري  املبنى  لهذا  وكان  سيدني،  ميناء  نحو 
ثالث  من  سيدني  يف  األوبرا  دار  املعمارية.وتتألف  الهندسة 
تضم  والتي  واملتداخلة  املحدبة  «األصداف»  من  مجموعات 
صالتي العرض الرئيسيتني باإلضافة إىل مطعم. وترتكز هذه 
البنى الصدفية الشكل عىل قاعدة واسعة تحيط بها مساحات 

من الرشفات وهي بمثابة مساحات للمشاة. والقرار الذي اتخذته يف عام ١٩٥٧ لجنة تحكيم دولية والذي قىض بإسناد تنفيذ دار 
األوبرا يف سيدني إىل املهندس املعماري الدنماركي جورن أوتزون، كان بداية لنشوء نهج جديد يف البناء يختلف جذرياً عما كان سائداً 

يف السابق.

املعيار (٢): أن تتجىل فيها تأثريات متبادلة قوية جرت عىل امتداد فرتة من الزمن أو 
داخل منطقة ثقافية معينة من العالم، تتعلق بتطور الهندسة املعمارية أو التكنولوجيا أو

الرصوح الفنية أو تخطيط املدن أو تصميم املناظر الطبيعية

العبارة الرئيسية يف هذا املعيار هي عبارة «تأثريات متبادلة». وما يقوم املجلس الدويل لآلثار واملواقع بتقييمه هو تحديد ما إذا كان 
يمكن اعتبار املزايا املادية للممتلك، من حيث الهندسة املعمارية أو التكنولوجيا أو الفنون العمرانية أو تخطيط املدن أو تصميم املناظر 

الطبيعية، دليالً عىل تبادل األفكار. ويمكن أن يفرس ذلك بطرق مختلفة:
•  قد يمثل املمتلك تجسيداً لفكرة أو مفهوم استُمد من منطقة أخرى أو من مجال آخر وأدى الحقاً إىل تحول يف إبداع املنطقة األصلية 

أو يف املنطقة املتلقية أو يف غريها من املناطق؛
•  وبدالً من ذلك، قد يكون املمتلك أدى بنفسه إىل حدوث «التأثريات املتبادلة» من خالل اإليحاء بأفكار أثرت يف مناطق األخرى؛

من االنصهار الثقايف أو التكيف املحيل، ما يمكن اعتباره  •  وأخرياً، لعله حدث تبادل لألفكار يف كال االتجاهني، وأظهر املمتلك نوعاً 
تحوالً رمزياً يف بعض النواحي.

ويف جميع الحاالت، تطلب تبادل األفكار والتأثريات بني البرش استجابة يمكن اعتبارها استثنائية من حيث األثر الذي تركته يف ذلك 
الوقت و/أو فيما بعد يف الناس ويف املجتمع.

وفيما يتعلق بالعديد من املمتلكات، يعزى تبادل التأثريات إىل نرش ملموس لألفكار الهامة يف مجاالت تاريخ الفن أو العمارة أو تصميم 
املدن أو تاريخ التكنولوجيا، وكلها صفات اتسمت بها تلك املمتلكات.

وبما أن التبادل داخل املجتمعات والثقافات البرشية وفيما بينها يعد شيئاً مألوفاً، فإن هذا املعيار يتطلب أن تكون املبادالت والقيم 
والتأثريات جوهرية وهامة يف تأثريها عىل الثقافة املتلقية. أما نقل جانب ثقايف بسيط أو نقل قيمة ما ال أثر لها يذكر، فيعترب غري كاف.
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خالل  من  وذلك  املرشح،  املمتلك  عىل  بوضوح  املتبادلة  التأثريات  أو  القيم  تنعكس  أن  األشكال  من  بشكل  يجب  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املرشح املمتلك  عىل  يذكر  تأثري  لها  يكون  أن  دون  البرشية  والتأثريات  القيم  تبادل  أما  املمتلك.  بها  يتسم  التي  الصفات  يف  تجسدها 

فال يعد حجة كافية إلدراج هذا املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي.

استخدام هذا املعيار لتربير الصون الجيد لنموذج من أحد أنواع املمتلكات، ومن األفضل يف هذه الحالة أن  وليس من املالئم عموماً 
يتم اللجوء إىل معايري أخرى.

مثال

سمرقند - مفرتق طرق الثقافات (أوزبكستان)

وبوتقة  طرق  مفرتق  هي  سمرقند  التاريخية  املدينة 
القرن  يف  سمرقند  وأنشئت  العالم.  ثقافات  فيها  تنصهر 
السابع قبل امليالد، وكانت تعرف باسم أفراسياب، وبلغت 
القرن  من  تمتد  التي  التيمورية  الفرتة  يف  تطورها  أوج 
الرابع عرش إىل القرن الخامس عرش للميالد. واضطلعت 
املعالم الرئيسية يف سمرقند، وال سيما مسجد بيبي خانوم 
العمارة  تطوير  يف  أسايس  بدور  رجيستان،  وساحة 
اإلسالمية يف املنطقة بأكملها، من البحر األبيض املتوسط 

إىل شبه القارة الهندية.

وهذا املمتلك مدرج أيضاً بموجب املعيارين (١) و(٤).

املعيار (٣): أن يقف شاهداً فريداً أو عىل األقل استثنائياً عىل تقليد ثقايف أو حضارة ال تزال حية أو حضارة مندثرة

خالفاً للمعيار (٢)، يتناول هذا املعيار العمليات، أي التقاليد الثقافية التي تمكنت، خالل فرتة طويلة من الزمن عموماً، من تحديد نمط 
حياة أو حضارة يف منطقة جغرافية – ثقافية معينة. وقد تكون هذه التقاليد ما زالت حية ونابضة بالحياة، وربما أصيبت بالضمور.
ويف هذه الحالة، تكون الشهادة إحياًء لذكرى هذه التقاليد. وقد تتمثل التقاليد يف طرق البناء، أو تخطيط املكان، أو األنماط الحرضية. 
ومن املمكن، يف املقابل، أن تكون التقاليد غري مادية، ولكنها تؤدي إىل نتائج دقيقة وملموسة، ومن األمثلة عىل ذلك الصور املنتمية إىل 

الفنون الصخرية والتي يمكن أن تعكس أفكاراً أو جوانب من التقاليد الثقافية.

استثنائياً». فالشاهد دليل عىل وجود تقليد ثقايف أو حضارة، ويجب أن يظهر  والكلمتان الرئيسيتان يف املعيار الثالث هما «شاهداً 
بوضوح يف ترشيح إدراج املمتلك.

ويجب تقييم التقليد الثقايف أو الحضارة من حيث ما يمتلك من قيمة عاملية استثنائية. ويجب أن يعرب عن «قضايا ذات طابع عاملي 
مشرتك بني جميع الثقافات اإلنسانية أو تتناولها هذه الثقافات» (اجتماع خرباء الرتاث العاملي، أمسرتدام، ١٩٩٨). وبعبارة أخرى،

ال يمكن للتقليد الثقايف أو للحضارة أن يكون متعلقاً فقط بقضايا تهم الثقافة املعنية فقط.

ومن املفرتض عادة أن تكون الحضارة ممتدة عىل فرتة طويلة من الزمن، وأن يكون لها طابع التنظيم أوصفات التوحيد، وأن تشمل 
مجموعة كبرية نسبياً من الناس. فاملجتمعات التي لم تدم إال فرتة قصرية نسبياً، واملجموعات التي تفتقر إىل الطابع التنظيمي أو إىل 

صفات التوحيد، فضالً عن املجموعات الصغرية جداً، ال يمكن النظر إليها بصفتها حضارات.
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مثال

مركز ماكاو التاريخي (الصني)

ماكاو هي شهادة فريدة عىل أول اللقاءات 
فقد  والصني.  الغرب  بني  أمداً  وأطولها 
كانت يف الفرتة املمتدة من القرن السادس 
تمثل  للميالد،  العرشين  القرن  إىل  عرش 
مركزاً محورياً بالنسبة للتجار واملبرشين 
ويمكن  التعّلم.  مجاالت  ملختلف  ومقراً 
تتبع أثر هذا االلتقاء بني الغرب والصني 
تميز  التي  املختلفة  الثقافات  انصهار  يف 

الجوهر التاريخي ملاكاو.

وقد أدرج هذا املمتلك أيضاً وفق املعايري (٢) و(٤) و(٦).

مرحلة يمثل  طبيعي  ملنظر  أو  تكنولوجي  أو  معماري   ملجمع  أو  البناء،  من  لنمط  بارزاً  نموذجاً  يكون  أن  املعيار (٤): 
أو مراحل هامة من التاريخ البرشي

يتعلق هذا املعيار بالطبيعة االستثنائية لصنف املمتلك، الذي تم ترشيحه ضمن الصنف املحدد ألنه يمثل مرحلة أو أكثر من املراحل 
الهامة يف التاريخ.

ويتمثل جوهر هذا املعيار يف رضورة أن يثبت املمتلك بشكل من األشكال أنه يرتبط بفرتة أو فرتات حاسمة من تاريخ البرشية، أو أنه 
يمثل مرحلة أو مراحل هامة من هذا التاريخ. وربما جاء املمتلك نتيجًة لتلك الفرتة أو حمل إلينا آثارها. ومن الرضوري اعتبار الفرتة 
بالتاريخ الفني أو  التاريخية ذات أهمية استثنائية، وكذلك تداعياتها. وقد تتعلق املراحل بالتاريخ السيايس أو االقتصادي، أو أيضاً 

العلمي، مما أدى إىل نتائج بعيدة املدى.

ويجب أن يمثل املمتلك مرحلة هامة يف تاريخ البرشية بطريقة استثنائية. وينبغي تقييم هذه املرحلة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل 
ويجب أن تحتل هذه املرحلة مكاناً هاماً يف هذا السياق. وال يكفي أن تتسم مرحلة يف تاريخ بلد ما باألهمية ما لم يكن لها تأثريها الكبري 
بعد زمني لكل مرحلة. ومن هنا تقتيض الرضورة تحديد املرحلة من حيث تاريخها  عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. وهناك أيضاً 
ها يف هذا التاريخ. فالفرتات الزمنية املحددة بشكل مصطنع («القرن الثامن عرش»، عىل سبيل املثال)،  الثقايف وأنماط استمراريتها وتغريُّ
ال تمثل يف حد ذاتها تعريفاً مقبوالً. وينبغي أن تكون الفرتة الزمنية ذات املغزى فرتة محددة وذات أهمية ومعرتفاً بها يف السياق الثقايف.

ولذلك ينبغي استخدام هذا املعيارفيما يتعلق بالحاالت «النموذجية» أو ذات القدرة التمثيلية العالية يف نوع محدد من املمتلكات.

وليس املقصود من هذا املعيار التشجيع عىل إدراج مثال لكل نوع من أنواع األبنية أو املجمعات أو املناظر الطبيعية يف العالم، أو إتاحة 
الفرصة لذلك – حتى ولو كان مثاالً استثنائياً.

والقنوات  الحديدية  السكك  مثل  املمتلكات  أنواع  عىل  الدراسات  من  عدداً  واملواقع  لآلثار  الدويل  املجلس  أجرى  وقد 
الرتاث  قائمة  يف  لإلدراج  املرشحة  املمتلكات  أنواع  لبعض  املوضوعي  التقييم  لتأمني  وذلك  والجسور،  الصخري  والفن 
بحسب  املبوبة  املفيدة  الببليوغرافيات  من  عدد  أيضاً  وهناك   .(http://www.icomos/org/studies/انظر) العاملي 
اإلنرتنت شبكة  عىل  واملتاحة  واملواقع،  لآلثار  الدويل  للمجلس  التابع  التوثيق  مركز  جمعها  والتي  املناطق،  وبحسب  املواضيع 

.(http://www.international.icomos.org/centre_documentation/bib/index.html)
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مثال

قناة الستارة (كندا)

واسع النطاق وجيد الصون  هاماً  تعد قناة الستارة مثاالً 

مرتبطة  وهي  عسكرية،  ألغراض  استخدامها  تم  لقناة 

بمرحلة هامة من مراحل تاريخ البرشية، تمثلت يف الرصاع 

من أجل السيطرة عىل شمال القارة األمريكية.

للقناة  الرئيسية  العنارص  جميع  املرشح  املمتلك  ويشمل 

التي  الهامة  التعديالت  إىل  باإلضافة  مجتمعة،  األصلية 

املياه  مجاري  بشكل  تتعلق  والتي  الحق،  وقت  يف  أنجزت 

اإلقفال  ومحطات  والتحصينات  والجسور  والسدود 

فظل  للقناة  األصيل  املخطط  أما  الصلة.  ذات  األثرية  واملوارد 

ما زال يعمل  مائياً  سليماً، وكذلك الشكل الذي كانت عليه القنوات.وقد أدت قناة الستارة وظيفتها الحيوية األصلية باعتبارها ممراً 

دون انقطاع منذ بنائه. وال تزال رافعات معظم بوابات اإلقفال وصمامات التفريغ تعمل بالطاقة اليدوية.

وهذا املمتلك مدرج أيضاً وفق املعيار (١).

املعيار (٥): أن يقدم نموذجاً بارزاً ملستوطنة برشية تقليدية أو ألسلوب تقليدي الستخدام األرايض أو الستغالل البحار،

يمثل ثقافة (أو ثقافات) معينة، أو يمثل التفاعل بني اإلنسان وبيئته، ال سيما عندما يصبح عرضة لالندثار بتأثري تحوالت 

ال رجعة فيها

يمكن للمستوطنات البرشية التقليدية أن توجد يف املناطق الحرضية أو الريفية. وعىل نحو مماثل، ال تنطبق طرائق استخدام األرايض 

عىل املهن الريفية فقط. ويرتكز الجانب الرئييس يف هذا املعيار عىل أنه يجب أن يمثل املمتلك ثقافة (أو ثقافات) معينة، وأن يرقى هذا 

التمثيل بالرضورة وبطريقة أو بأخرى إىل اتخاذ طابع استثنائي. ويفرتض يف بعض األحيان أن يكون الرتكيز يف هذا املعيار عىل تأثري 

التغريات التي ال رجعة فيها، انطالقاً من أن املمتلك الذي يكون عرضة لتأثري تغريات ال رجعة فيها، يكتسب بالتايل قيمة استثنائية. أما 

القضية فليست عىل هذا النحو. فقد تعني سمة الضعف أن ما كان وفرياً يف السابق قد تضاءل وأضحى ما تبقى منه اليوم نادراً، وربما 

هو املثال الوحيد املتبقي لنوع  من املستوطنات البرشية أو من طرائق استخدام األرايض.

والعبارة الرئيسية يف هذا املعيار هي «استخدام األرايض» ومن أجل أن تعترب املستوطنة أو االستخدام تقليدياً، ينبغي أن يكون هناك 

فرتة من الزمن طويلة إىل حد معقول، ومرتبطة بهذه املستوطنة أو ذاك االستخدام.

لثقافة ما أو للتفاعل البرشي مع البيئة، أي يجب أن يكون  استثنائياً  أن تكون املستوطنة أو استخدام األرايض تمثيالً  وينبغي أيضاً 

للمستوطنة أو الستخدام األرايض دور هام يف الحياة الثقافية، أو أن يكون التفاعل البرشي مع البيئة ذا أهمية عاملية.

وقد أجرى املجلس الدويل لآلثار واملواقع عدداً من الدراسات املواضيعية العاملية تناول بعضها املناظر الطبيعية املرتبطة بكروم العنب 

عىل سبيل املثال، أو الدراسات املواضيعية اإلقليمية، وذلك لتوفري الدعم املوضوعي املطلوب لتقييم بعض أنواع املستوطنات أو املناظر 

.(http://www.icomos.org/studies/ انظر) الطبيعية

مثال

مناظر نبات األغاف واملنشآت الصناعية القديمة يف منطقة تيكيال (املكسيك)

بني سفوح تالل بركان تيكيال ووادي نهر ريو غراندي العميق، وهو جزء من املنظر الطبيعي  يمتد املوقع عىل مساحة ٦٥٨ ٣٤ هكتاراً 

الرحب لنبات األغاف األزرق، تشّكل بفعل زراعة هذه النبتة التي تُستخدم منذ القرن السادس عرش إلنتاج مرشوب التيكيال الروحي، ومنذ 

ألفي سنة عىل األقل لصناعة الخمور واملنسوجات. ويشمل هذا املنظر مصانع التقطري التي ال تزال تعمل والتي تعّرب عن نمو استهالك 

التيكيال دولياً يف القرنني التاسع عرش والعرشين. وتُعترب زراعة األغاف اليوم عنرصاً من عنارص الهوية الوطنية املكسيكية. كما أن املنطقة 

لحقول األغاف األزرق ولبلدتي أرينال وأماتيتان يف منطقة تيكيال اللتني تضمان معامل التقطري الكبرية حيث  ونشطاً  حياً  تشمل منظراً 

يخّمر لب األغاف (الشبيه باألناناس) ويقّطر. وتشهد املنطقة أيضاً عىل ثقافة مجتمع توشيتالن الذي رسم معالم منطقة التيكيال يف الفرتة 

ملمارسة  املخصصة  والتالل  واملعابد،  واملساكن،  الزراعية،  املصاطب  إنشاء  عرب  سيما  وال  امليالد،  بعد   ٩٠٠ عام  إىل   ٢٠٠ عام  من  املمتدة 

©
 U

N
ESCO

/Khaled H
am

ada ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

٣٨



العاملي الرتاث  ١خلفية 

الطقوس، ومالعب الكرة.
والبلدات  واملزارع  التقطري  ومعامل  للحقول  العام  املنظر  ويمثل 
مثاالً بارزاً عىل املستوطنات البرشية التقليدية واستخدام األرايض 

التي تعّرب عن ثقافة خاصة تطورت يف منطقة تيكيال.

و(٤)   (٢) املعايري  بموجب  القائمة  يف  أيضاً  مدرج  املمتلك  وهذا 
و(٦).

ملموس  أو  مبارش  نحو  عىل  مقرتناً  يكون  أن   :(٦) املعيار 
بأحداث أو تقاليد حية، أو بمعتقدات، أو بمصنفات أدبية أو 

فنية ذات أهمية عاملية بارزة (ترى اللجنة أن هذا املعيار يستحسن استخدامه مقرتناً بمعايري أخرى)

وتشمل معظم املعايري نوعاً من أنواع االقرتان غري املادي للممتلك كاقرتانه بأحداث تاريخية أو بزعماء سياسيني أو بالحروب والنزاعات 
أو بأفكار تتعلق بتخطيط املدن أو باالبتكارات البنيوية، ولكنها تعنى باألثر املادي لهذا االقرتان. وبخالف ذلك، يتعلق هذا املعيار 
بأنواع من االقرتان التي ال ينجم عنها أثر مادي عىل املمتلك إال أنه يمكن تبيانها بطريقة واضحة ومبارشة. فعىل سبيل املثال يمكن 
لجبل أو ملنظر ما أن يكون مقدساً أو مصدر إلهام؛ ولعل ممتلك ما قد ألهم رسامني أو فنانني أو موسيقيني، أو أنه يقرتن بنوع من 

األحداث التي تكتيس أهمية بارزة يف حد ذاتها. 

ولتربير هذا املعيار يجب االنطالق من أن األحداث أو التقاليد، أو األفكار، أو املعتقدات، أو املصنفات األدبية أو الفنية هي ذات أهمية 
عاملية استثنائية. ثم يجب استعراض كيفية تجيل هذه األحداث أو التقاليد، أو األفكار، أو املعتقدات، أو املصنفات األدبية أو الفنية يف 

املمتلك مبارشة ومادياً. 

وإذ نضع يف االعتبار أن اتفاقية الرتاث العاملي تعنى باملمتلكات فال يمكن استخدام هذا املعيار إال إذا كانت جوانب املمتلك املادية ذات 
قيمة عاملية استثنائية، ومن املفضل أن يستويف املمتلك أحد املعايري األخرى عىل األقل، وأن يكون باإلمكان حماية الخصائص املتفق 

عليها التي تمنحه القيمة العاملية االستثنائية.

وال تُدرج يف قائمة الرتاث العاملي األحداث أو التقاليد، أو األفكار، أو املعتقدات، أو املصنفات األدبية أو الفنية يف حد ذاتها، وإنما يمكن 
إدراج ممتلكات تقرتن بها عىل نحو مبارش ومادي. فعىل سبيل املثال عندما يتسم دين أو حركة ما بقيمة عاملية استثنائية تتجىل مبارشة 
أو مادياً يف ممتلك معني، فيمكن يف هذه الحالة اعتبار املمتلك حالة جديرة بإدراجها يف القائمة. وعىل أية حال، ال يمكن إدراج كل معبد 
أو مقام أو كنيسة تابعة للديانات الرئيسية يف العالم يف قائمة الرتاث العاملي. فعىل املمتلك أن يمثل نموذجاً استثنائياً ألوجه االقرتان 

املبارش واملادي.

وفضالً عن ذلك، تم منح املزيد من الثقل ألوجه اقرتان املمتلك بموقع نشوء دين معنّي أو بموقع رئييس مرتبط به، عوضاً عن اقرتانه 
بأماكن استخدمت لنرش هذا الدين يف سياق محدد.
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وتجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من وجود بعض الحاالت االستثنائية 

هذا  استخدام  ينبغي  أنه  إىل  بوضوح  تشري  التوجيهية  املبادئ  فإن 

املعيار مقرتناً بمعايري أخرى وليس منفرداً.

مثال

قوس سرتوف الجيودييس (بيالروس وإستونيا وفنلندا والتفيا 

وليتوانيا وجمهورية مولدوفا والنرويج واالتحاد الرويس والسويد 

وأوكرانيا) 

القوس  بواسطة  إليها  التوصل  يتم  التي  والنتائج  القياسات  ترتبط 
وهي  وحجمها.  األرض  شكل  بشأن  العلمي  بالبحث  مبارشاً  ارتباطاً 
تتصل بنظرية إسحاق نيوتن القاضية بأن شكل األرض ليس كروياً 

تماماً.

وهذا املمتلك أيضاً يف القائمة بموجب للمعيارين (٢) و (٣).

وأهمية  استثنائي  طبيعي  جمال  ذات  مناطق  يضم  أو  النظري  منقطعة  طبيعية  ظواهر  عىل  ينطوي  أن   :(٧) املعيار 
جمالية فائقة

وتقييمها  النظري»  املنقطعة  الطبيعية  «الظواهر  يف  املتمثلة  األوىل  الفكرة  قياس  فيمكن  املعيار.  هذا  يف  مختلفتان  فكرتان  تتجسد 
بموضوعية (مثالً أعمق أخدود، أو أعىل جبل، أو أوسع نظام كهوف، أو أعىل شالل، إلخ).

أما املفهوم الثاني املتمثل يف «الجمال الطبيعي االستثنائي واألهمية الجمالية الفائقة» فمن األصعب تقييمه. وينطبق هذا املعيار عىل 
املمتلكات الطبيعية التي تُعترب ذات جمال طبيعي استثنائي وأهمية جمالية فائقة. وهنالك العديد من النهوج الفكرية التي تتناول 
مفاهيم جمال املناطق الطبيعية وجماليتها. ومع أنه ليس هناك من توصية محددة باتباع أي من هذه النهوج، فإن اعتماد نهج معرتف 
به أو أكثر لهو أمر أسايس. إذ ال يكفي االقتصار عىل تأكيد هذه الخصائص دون إقامة حجة قوية إلسنادها. وال يجوز الخلط بني تطبيق 

هذا املعيار واإلقرار بجمالية املمتلكات الثقافية واملناظر الثقافية التي يتم التعبري عنها حالياً باستخدام املعايري الثقافية.

باإلضافة إىل ذلك فإن طبيعة هذا املعيار تقتيض وجود مواقع شبيهة بأنواع املمتلكات املقرتح إدراجها ملقارنتها بها، عىل أن تكون 
هذه املواقع موزعة عىل نطاق عاملي وليس إقليمياً، لذا يُتوخى من املبادئ املعيارية املطبقة بموجب هذا املعيار أن تندرج ضمن مبدأ 
معياري عاملي النطاق لتربير إدراج املمتلكات يف قائمة الرتاث العاملي. وهذا األمر هو ما يميز تطبيق عنرص الجمالية الوارد يف هذا 
املعيار عن العوامل الخاصة بدراسة املناظر الثقافية. ويستند تقييم هذا الجانب إىل مقارنة املمتلك املعني بممتلكات سبق أن أدرجتها 
لجنة الرتاث العاملي بموجب هذا املعيار، كما يشمل التقييم قدر اإلمكان إجراء مقارنة بمؤرشات قابلة للقياس للقيمة الجمالية. أما 
املقارنة بممتلكات أدرجت فعالً بموجب هذا املعيار واملمارسات السابقة للجنة الرتاث العاملي واالتحاد العاملي لصون الطبيعة الخاصة 

باستخدام هذا املعيار، فتمثل عنارص إضافية هامة من عنارص دراسة مالءمة إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي.

ويعتزم االتحاد العاملي لصون الطبيعة صياغة املزيد من مواد املشورة املواضيعية بشأن تطبيق هذا املعيار لتسليمها إىل اللجنة الرتاث 
العاملي يف عام ٢٠١٢. وأحاط االتحاد العاملي لصون الطبيعة علماً بأن النظر يف تطبيق املعيار (٧) يتم، بطبيعة الحال، باالقرتان بمعيار 

آخر عىل األقل من املعايري الخاصة بالطبيعة. 
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

مثال

محمية املحيط الحيوي لفراشة امللك (املكسيك)

تقع املحمية البالغة مساحتها ٢٥٩ ٥٦ هكتاراً يف منطقة غابات 
باتجاه  مكسيكو  عن  كلم   ١٠٠ قرابة  وتبعد  وعرة،  جبلية 
وربما   - الفراشات  من  املاليني  وتعود  املدينة.  غرب  شمال 
مليار فراشة - يف كل خريف من املناطق الشاسعة يف أمريكا 
الشمالية إىل هذا املوقع، وتتجمع يف مناطق صغرية من الغابة 
املحمية فتلّون األشجار باللون الربتقايل وتثني األغصان فعالً 
بفعل وزنها الجماعي. وتستهل الفراشات يف الربيع هجرتها 
تعود  ثم  كندا  رشق  إىل  تصل  بحيث  أشهر  ثمانية  تدوم  التي 

أدراجها إىل املكسيك. وتولد خالل هذه الفرتة أربعة أجيال متتالية 
من الفراشات وتموت. وما زلنا نجهل كيف تتمكن الفراشات من االهتداء إىل طريق العودة إىل موقع إشتائها.

املعيار (٨): أن يقدم أمثلة فريدة ملختلف مراحل تاريخ األرض، بما يف ذلك سجل الحياة عىل األرض، وللعمليات الجيولوجية 
الهامة الجارية واملؤثرة يف تطور التشكيالت األرضية، أو املعالم الجيومورفية، أو الفيزيوغرافية الهامة

إن إطار تقييم هذا املعيار هو إطار عاملي يعرب عن التوزيع العاملي للمعالم الجيومورفية وعن املنظور العاملي الالزمني لإلحاطة بتمثيل 
٤.٦ مليار عام من تاريخ األرض، ودراسة تطور الحياة عىل األرض، والتغريات التي طرأت عىل جغرافية األرض. وتؤخذ يف االعتبار 
املمتلكات التي أّدت فيها بعض االكتشافات إىل إحداث تغيري جذري يف فهمنا لتاريخ األرض وللعمليات الجيولوجية التي جرت فيها، 
الرتشيحات  لبعض  املتخصصة  الطبيعة  إىل  ونظراً  جداً.  ضيق  مجال  ضمن  تندرج  التي  للغاية  املتخصصة  املعالم  ذات  املمتلكات  ال 
الجيولوجية، يستعني االتحاد العاملي لصون الطبيعة بمشورة الخرباء الجيولوجيني. ويشمل هذا املعيار أربعة عنارص طبيعية مختلفة، 

ولكنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً فيما بينها، وهي ذات صلة بعلمي الجيولوجيا والجيومورفولوجيا، وتتمثل فيما ييل:

•   تاريخ األرض: تضم هذه الفئة الفرعية من املعالم الجيولوجية ظواهر تدل عىل أحداث هامة جرت خالل التطورات التي شهدتها 
األرض يف املايض مثل سجل حركة القرشة األرضية، وتكوين الجبال وتطورها، وتحركات الصفائح، واالنجراف القاري وتطور 
األودية التصدعية، وآثار النيازك، وتغري املناخ يف املايض الجيولوجي. واملمتلكات التي يجوز أن تؤخذ يف االعتبار إلدراجها يف قائمة 
للعمليات  العام  فهمنا  تكوين  إىل  أّدت  التي  الرئيسية  باالكتشافات  أساساً  املرتبطة  املمتلكات  هي  الفئة  هذه  ضمن  العاملي  الرتاث 

والتشكيالت الخاصة باألرض كما تم كشفها من خالل السالسل أو الروابط الصخرية، وليس من خالل املجموعات األحفورية.

•  سجل الحياة عىل األرض: تضم هذه الفئة الفرعية املواقع األحفورية. وقد وضع االتحاد الدويل لصون الطبيعة قائمة مرجعية 
لتقييم هذا النوع من الرتشيحات (انظر اإلطار يف الصفحة ٤٢).

تاريخ  الجيومورفولوجية  املعالم  تسجل  األرضية:  التشكيالت  تطور  يف  واملؤثرة  الجارية  الهامة  الجيولوجية  •  العمليات 
العمليات الجيولوجية الحالية وعالقتها بالتشكيالت األرضية واملناظر (أو الجغرافيا الطبيعية). وتمثل هذه الفئة الفرعية من عنارص 
املعيار (٨) العمليات الجيومورفولوجية النشطة مثل العمليات املرتبطة بتكون الكتل الجليدية، والجبال، والصحارى، والرباكني 

النشطة، واألنهر والدلتا، والجزر والسواحل.

•  املعالم الجيومورفية أو الفيزيوغرافية الهامة: تضم هذه الفئة الفرعية التشكيالت األرضية الناجمة عن العمليات النشطة وهي 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات املذكورة آنفاً. وتضم أيضاً هذه املجموعة املعالم التي تشكلت يف فرتات نشاط سابقة أو طويلة األمد، 
مثل بقايا التشكيالت األرضية الجليدية، أو النظم الربكانية الخامدة أو املعالم الكارستية. ويمكن أحياناً أخذ هذه املعالم يف االعتبار 

عند تطبيق املعيار (٧) بالنظر إىل الخصائص الجمالية لبعض التشكيالت األرضية.
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أجرى االتحاد العاملي لصون الطبيعة دراسة مواضيعية شاملة بشأن الرتاث العاملي (Dingwall et al., 2005). وتضم الدراسة املزيد 
من التوجيهات فيما يخص هذا املعيار وتمّكن من التمعن يف نطاق قائمة الرتاث العاملي من خالل ثالث عرشة مجموعة مواضيعية 

مختلفة من املمتلكات الجيولوجية.

مثال

وادي الحيتان (مرص)

يضم وادي الحيتان الواقع يف الصحراء الغربية ملرص بقايا أحافري فائقة القيمة 

جداً.  القديمة  البدائية  الحيتان  وهي  األولية،  للحيتان  املنقرضة  الرتيبة  من 

بوصفها  الحيتان  نشوء  وهو  التطور  فصول  أهم  أحد  األحافري  هذه  وتمثل 

ثدييات بحرية بعدما كانت حيوانات برية يف مرحلة سابقة. ويعترب هذا املوقع 

أهم موقع يف العالم يبنّي هذه املرحلة من مراحل التطور. وهو يقدم صورة 

حية لشكل تلك الحيتان وحياتها خالل فرتة انتقالها. ويعد هذا املوقع فريداً من 

حيث عدد تلك األحافري وتركيزها وجودتها، ومن حيث إمكانية الوصول إليها 

وموضعها يف منظر ساحر ومحمي. وتبني األحافري يف وادي الحيتان أصغر 

الحيتان البدائية سناً يف املراحل األخرية لفقدان قوائمها الخلفية. وتتيح غريها 

من املواد األحفورية املوجودة يف املوقع إعادة بناء البيئة املحيطة والظروف اإليكولوجية لهذه الحقبة الزمنية.

العاملي الرتاث  خلفية  ١
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القائمة املرجعية لتقييم املواقع األحفورية التي أعّدها االتحاد العاملي لصون الطبيعة

١-  هل يضم املوقع أحافري تمثل حقبة طويلة من الزمن الجيولوجي: 

مثالً، ما مدى اتساع النافذة الجيولوجية؟

٢-  هل يضم املوقع نماذج لعدد محدود من األنواع أم ملجموعات حية كاملة: 

مثالً، ما مدى ثراء املوقع من حيث تنوع األنواع؟

٣-   إىل أي مدى يعترب املوقع فريداً بما يحتويه من نماذج أحفورية تعود إىل الحقبة الجيولوجية املعنية:

أي هل يعترب املوقع بمثابة «املكان النموذجي» للدراسة أم أن هناك مناطق أخرى مشابهة بديلة؟

٤-   هل هنالك مواقع شبيهة يف مكان آخر تساهم يف فهم «القصة» الكاملة لهذه النقطة يف الزمان أو املكان:

أي هل من الكايف ترشيح موقع واحد أم ينبغي النظر يف تقديم ترشيحات متسلسلة؟

٥-  هل هذا املوقع هو املكان الوحيد الذي تم فيه (أو يجري فيه) إنجاز تطورات علمية هامة ساهمت مساهمة كبرية يف فهم الحياة عىل 

األرض؟ 

ما هي آفاق االكتشافات الجارية يف املوقع؟  -٦

ما مدى االهتمام الدويل الذي يحظى به املوقع؟  -٧

٨-  هل هنالك معالم أخرى ذات قيمة طبيعية (مثل املناظر الطبيعية أو التشكيالت األرضية أو النباتات) مقرتنة بهذا املوقع: أي هل يوجد يف 

املناطق املجاورة عمليات جيولوجية أو بيولوجية حديثة ذات صلة باملورد األحفوري؟

٩-  ما هي حالة صون النماذج التي يضمها املوقع؟

١٠-  هل تتيح األحافري املوجودة يف املوقع فهم حالة صون األصناف و/أو املجتمعات املحلية املعارصة أو كليهما:

أي ما مدى أهمية املوقع فيما يخص توثيق التداعيات عىل الكائنات الحية الحديثة من جّراء التغيري التدريجي عرب الزمن؟

.Wells (1996) :املصدر
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

املعيار (٩): أن يقدم أمثلة فريدة للعمليات اإليكولوجية والبيولوجية الهامة املؤثرة يف تطور النظم البيئية األرضية ونظم 
املياه العذبة والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية

املرتبطة  والبيولوجية  اإليكولوجية  والعمليات  األرضية  البيئية  للنظم  والفهم  العلمية  املعرفة  مدى  عىل  املعيار  هذا  تقييم  يعتمد 
من الدراسات املواضيعية الشاملة بغية تقييم هذا املعيار  بدينامية تلك النظم. وأعد االتحاد العاملي لصون الطبيعة ورشكاؤه عدداً 
عىل نحو موضوعي، وتتناول تلك الدراسات مواضيع مثل الغابات واألرايض الرطبة، واملناطق البحرية والساحلية، والجبال، والنظم 
اإليكولوجية للجزر الصغرية، والغابات الشمالية. وتم االسرتشاد بهذه الدراسات يف تقييم هذا املعيار ويمكن االطالع عليها عىل املوقع 

.http://www.iucn.org/about/work/programmes/wcpa_worldheritage/ :التايل

مثال

غابات أتسينانانا املطرية

(مدغشقر)

موزعة  وطنية  حدائق  ست  املطرية  آتسينانانا  غابات  تضم 
وتعترب  مدغشقر.  جزيرة  من  الرشقي  الجزء  امتداد  عىل 
قصوى  أهمية  ذات  القديمة  حالتها  عىل  الباقية  الغابات  هذه 
والرضورية  الجارية  اإليكولوجية  العمليات  عىل  للمحافظة 
لبقاء التنوع البيولوجي الفريد ملدغشقر الذي يعّرب عن تاريخ 
عن  التام  الجزيرة  انفصال  تم  وعندما  الجيولوجي.  الجزيرة 
سائر الكتلة الربية قبل ما يزيد عىل ٦٠ مليون سنة، تطورت 
منعزلة.  بيئة  يف  مدغشقر  يف  والحيوانية  النباتية  الثروة  حياة 
من  لها  ملا  العاملي  الرتاث  قائمة  يف  املطرية  الغابات  وأدرجت 
سواء،  حد  عىل  والبيولوجية  اإليكولوجية  للعمليات  أهمية 

فالعديد من األنواع هي أنواع نادرة ومهددة باالنقراض، وال سيما  مهددة باالنقراض.  ولتنوعها البيولوجي وملا تأويه من أنواع 
القردة الرئيسية وقردة الليمور.

وهذا املمتلك مدرج يف القائمة أيضاً بموجب املعيار (١٠).

ذلك  يف  بما  املوقع،  عني  يف  البيولوجي  التنوع  لصون  داللة  وأكثرها  الطبيعية  املواطن  أهم  عىل  يشتمل  أن  املعيار (١٠): 
املواطن التي تحتوي عىل أجناس مهددة ذات قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم أو املحافظة عىل الثروات

هنالك جملة من األدوات املتاحة التي تساعد يف تقييم هذا املعيار ومنها «القائمة الحمراء لالتحاد العاملي لصون الطبيعة»، ومراكز 
التنوع النباتي، و«مناطق الطيور املستوطنة يف العالم»، و«قائمة املناطق الغنية بالتنوع البيولوجي» ملؤسسة الصون الدولية،  وقائمة 
«٢٠٠ منطقة إيكولوجية عاملية إلنقاذ الحياة عىل األرض» للصندوق العاملي لصون الطبيعة. ويوفر ثبت مراجع هذا الدليل قائمة 

باملراجع التي يجري االطالع عليها بانتظام يف هذا الصدد.

الخاص  الخرباء  بشأن تطبيق هذه النظم العاملية للتصنيف يف الوثيقة األساسية الجتماع  املعلومات  ويمكن االطالع عىل املزيد من 
.(Cameron, 2005) التفاقية الرتاث العاملي: مفهوم القيمة العاملية االستثنائية للرتاث العاملي
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

مثال

أرخبيل سقطرى (اليمن)

عىل  الهندي  املحيط  غرب  شمال  يف  سقطرى  أرخبيل  يقع 
مقربة من خليج عدن ويبلغ طوله ٢٥٠ كلم ويضم أربع جزر 
وجزيرتني صخريتني صغريتني تبدوان كأنهما امتداد للقرن 
تنوع  من  يحويه  ملا  عاملية  أهمية  املوقع  ويكتيس  األفريقي. 
بيولوجي وثروة نباتية وحيوانية غنية ومتميزة، إذ إن ٣٧% 
و  نوعاً،   ٨٢٥ عددها  البالغ  األرخبيل  يف  النباتات  أنواع  من 
الحلزونات  أنواع  من   %٩٥ و  الزواحف  أنواع  من   %٩٠
الربية ال مثيل لها يف أي مكان آخر يف العالم. كما يأوي املوقع 
مجموعات من الطيور الربية واملائية ذات أهمية عاملية (١٩٢ 

نوعاً من الطيور، تتناسل ٤٤ منها يف الجزر بينما يعترب ٨٥ نوعاً 
منها من الطيور املهاجرة بانتظام)، بما يف ذلك عدد من األنواع املهددة باالنقراض. كذلك فإن الحياة البحرية يف أرخبيل سقطرى 
متنوعة جداً وهي تضم ٢٥٣ نوعاً من الشعاب املرجانية، و ٧٣٠ نوعاً من األسماك التي تعيش يف منطقة الجرف القاري، و٣٠٠ نوع 

من الرساطني والكركند والجمربي.

املمتلكات املتسلسلة والعابرة للحدود 

عادة ما تكون املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي مناطق منفردة تقع ضمن حدود دولة طرف واحدة. وقد يكون املمتلك كبرياً 
كما هو الحال بالنسبة لبعض املناظر مثل معبد فات فو واملنشآت القديمة امللحقة باملنظر الثقايف يف مقاطعة تشامباساك يف جمهورية 
للغاية مثل النصب التذكاري للسالم يف هريوشيما  الو الديمقراطية الشعبية (٠٠٠ ٣٩ هكتار). ويف املقابل قد يكون املمتلك صغرياً 

(قبة جينباكو) يف اليابان (٠.٤ هكتار). كما قد تكون املمتلكات ممتلكات طبيعية أو ثقافية أو مختلطة.

باإلضافة إىل ذلك، هنالك أنواع خاصة من املمتلكات: 
• ممتلكات عابرة للحدود؛

• ممتلكات متسلسلة؛
• ممتلكات متسلسلة عابرة للحدود (انظر الفقرات ١٣٤-١٣٩ من املبادئ التوجيهية).

وتجري مناقشة هذه األنواع من املمتلكات أدناه. وعىل أية حال يجب فهم وتفسري األساس املنطقي الختيار املكونات التي يتوخى 
الثقافية  املمتلكات  ترشيح  بعنوان  الصادر  الكتاب  ويُعترب   .(٧٦-٧٩ الصفحات  (انظر  بوضوح  املرشح  املمتلك  ضمن  إدراجها 
يخص  فيما  مفيداً  مرجعاً   (Engels et al., 2009) والفرص  والتحديات  الراهن  الوضع   – وإدارتها  املتسلسلة  الطبيعية  العاملية 

املتسلسلة. املمتلكات 

املمتلكات العابرة للحدود  

هذه املمتلكات هي عبارة عن مناطق برية أو بحرية متواصلة جغرافياً تمتد عرب حدود دولتني طرف متاخمتني أو أكثر. 

ومن ميزات املمتلكات العابرة للحدود إمكانية دمج كامل املنطقة وجميع الخصائص التي تمنحها قيمة عاملية استثنائية يف ممتلك 
واحد، بغض النظر عن الحدود السياسية الحالية. ومن شأن هذا النوع من املمتلكات التعبري عن التعاون الدويل والسلمي لصالح 

الرتاث املشرتك بني البلدان وتشجيعه. 

وقد يتطلب تحضري طلب الرتشيح ومواصلة حماية املمتلك وإدارته بذل جهد إضايف بسبب رضورة التنسيق والتعاون بني مؤسسات 
البلدان املختلفة فيما يخص وضع الرتتيبات الالزمة يف هذا الشأن. وقد تتباين آليات الحماية واإلدارة املتبعة يف كل بلد كما قد تتباين 
املوارد املتاحة إلدارة املوقع وعرضه وصونه. وملعالجة هذه القضايا تويص املبادئ التوجيهية بإنشاء لجنة إدارية مشرتكة أو هيئة 

مشابهة إلسداء املشورة بشأن إدارة املمتلك. 
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

آخر إىل اإلدارة الشاملة للممتلك  كما أن حالة صون العنارص املكونة للممتلك يف طريف الحدود قد تكون مختلفة، مما يضيف تحدياً 
يف املستقبل.

أمثلة

حديقة موسكاو/حديقة موجاكوفسكي (أملانيا وبولندا)

والتي  منسقاً  طبيعياً  منظراً  تمثل  التي  الحديقة  هذه  تمتد 
تبلغ مساحتها ٥٥٩.٩ هكتار عىل ضفتي نهر نييس والحدود 
األملانية البولندية. وكان األمري هرمان فون بوكلر-موسكاو 
 ١٨١٥ عام  من  إنشاؤها  دام  التي  الحديقة  هذه  ابتكر  قد 
الحديقة  بني  االنسيابي  التمازج  أتاح  ولقد   .١٨٤٤ عام  إىل 
يف  جديدة  لنهوج  الطريق  تمهيد  املحيط  الزراعي  واملنظر 
يف  الحدائق  هندسة  تطور  يف  وأثّر  املناظر،  تصميم  مجال 
أوروبا وأمريكا. ولم تتوّخ الحديقة التي ُصممت بوصفها 
«لوحة نباتات» استحضار املناظر الكالسيكية، أو الفردوس، 
النباتات  استخدمت  بل  املفقود،  الكمال  أنواع  من  نوع  أو 
ويمتد  املوجود.  للمنظر  األصيلة  الخصائص  إلبراز  املحلية 
هذا املنظر الشامل إىل داخل مدينة موسكاو من خالل ممرات 

خرضاء تشّكل حدائق تحيط باملناطق الحرضية.وبذلك أصبحت 
املدينة عنرصاً تصميمياً من عنارص منظر طبيعي طوباوي. ويضم املوقع كذلك قرصاً أعيد بناؤه وجسوراً ومشتالً.
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املنطقة املقرتح إدراجها يف قائمة 
اليونسكو للرتاث العاملي

منطقة فاصلة

حدود البلدة

حدود دولتي أملانيا وبولندا

خريطة طبوغرافية– ٤٤٥٠ باد موسكاو–
4450 Bad Muskau – 1999
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

موسيا أوا تونيا/شالالت فكتوريا

(زامبيا وزمبابوي)

إذ  العالم،  يف  للذهول  إثارة  أكثراملناظر  من  الشالالت  هذه  تعترب 

هذه  يف  الكيلومرتين  عىل  عرضه  يزيد  الذي  زمبيزي  نهر  ينحدر 

النقطة ويسقط هادراً يف املضائق الصخرية البازلتية مخلفاً ضباباً 

قزحي األلوان يبدو للعيان من مسافة تفوق ٢٠ كيلومرتاً.

املمتلكات املتسلسلة  

املمتلكات املتسلسلة هي عبارة عن مجموعة من املكونات أو املناطق املنفردة أو املنفصلة التي ال تقع جميعها ضمن بقعة حدودية 
واحدة. فقد تكون املكونات قريبة جداً أو بعيدة جغرافياً ولكنها موجودة جميعها يف نفس البلد. ويجري تناول املمتلكات املتسلسلة 

فيما ييل:

وتضم املمتلكات املتسلسلة مكونني أو أكثر من املكونات التي تربط بينها صالت محددة بوضوح:
ينبغي أن تعرباملكونات عن الروابط الثقافية أواالجتماعية أو الوظيفية التي نشأت مع مرور الزمن والتي أصبحت تقيم، بحسب  (أ) 

الحالة، صالت بني املناظر الطبيعية أو السمات اإليكولوجية أو التطورية أو بني املوائل.
ينبغي أن يسهم كل مكون يف القيمة العاملية االستثنائية للممتلك ككل إسهاماً أساسياً وعلمياً، سهل التحديد والتمييز، ويمكن أن  (ب) 
يشتمل املكون عىل جملة من الصفات، منها الصفات غري امللموسة. وينبغي أن تكون القيمة العاملية االستثنائية الناتجة عن ذلك 

يسرية الفهم واإلبالغ.
لكي يتسنى تجنُّب اإلفراط يف تجزئة املكونات، ينبغي أن تراعي عملية ترشيح املمتلك، بما يف ذلك اختيار مكوناته، إدارة املمتلك  (ج) 

يف مجمله وتماسكه العام مراعاًة تامة.

أن تتسم املجموعة ككل – وليس بالرضورة كل جزء من أجزائها – بقيمة عاملية استثنائية (انظر الفقرة ١٣٧ من  ويُشرتط أيضاً 
املبادئ التوجيهية).

ويف بعض الحاالت، قد تقع املكونات أو املناطق يف نفس املنطقة الفاصلة.

وقد يغني استخدام املمتلكات املتسلسلة عن محاولة وضع إطار حدودي واحد يحيط بجميع املكونات، فيضم بذلك مناطق شاسعة
ال تملك خصائص ذات قيمة عاملية استثنائية.

وقد يؤدي اتباع هذا النهج إىل تعقيد عملية ترشيح املمتلك بسبب عدد املناطق املنفصلة املزمع ضمها، إذ يجب التطرق إىل كل واحدة 
آليات  تطبيق  املختلفة  املكونات  تتطلب  قد  إذ  تعقيداً  أكثر  تكون  قد  وإدارته  وحفظه  املمتلك  حماية  أن  كما  الرتشيح.  ملف  يف  منها 
مختلفة حتى وإن كانت موجودة يف نفس البلد. وملعالجة هذه املسائل، تشري املبادئ التوجيهية إىل رضورة إدارة املكونات املنفصلة 

إدارة منسقة. 

ويف بعض الحاالت، قد ال يكون اعتماد نهج املمتلكات املتسلسلة مالئماً إذ يراد به، وعىل نحو غري منطقي، رسم حدود بالغة التقييد 
ملكونات املمتلك. وكما جاء يف موضع آخر، ينبغي أن تكون القيم واألصالة والسالمة املعيار الالزم لرسم حدود املمتلك املالئمة وتطبيق 

نهج املمتلكات املتسلسلة. 
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أمثلة

الكنائس الباروكية يف الفلبني (الفلبني)

اإلسبانيون  شيّد  التي  األربع  (اآلثار)  الكنائس  هذه  تقع 
وسانتا  مانيال  يف  عرش،  السادس  القرن  أواخر  يف  أوالها 
الفريد  املعماري  األسلوب  ويمثل  وباوايومياغاو  ماريا 
الحرفيون  بها  عرب  التي  الخاصة  الطريقة  الكنائس  لهذه 

الفلبينيون والصينيون عن الطراز الباروكي األوروبي.

مواقع أحافري الثدييات األسرتالية

(أسرتاليا)

أسرتاليا  رشق  شمال  الواقع  ريفارسالي  موقع  يعترب 
أعظم  من  اثنني  الرشقي  الجنوب  يف  ناراكورت  وموقع 
مثالني  يقدمان  فهما  العالم.  يف  أحفورية  مواقع  عرشة 
سجل  ذلك  يف  بما  األرض  تاريخ  مراحل  ألهم  استثنائيني 
الحياة، وال سيما الفرتة املمتدة من منتصف الحقبة الثالثة 
من تطور الثدييات يف أسرتاليا إىل أواخرها (ريفارسالي)، 
امتداد  عىل  الربية  الفقاريات  لحياة  استثنائياً  وتسجيالً 
والعمليات  (ناراكورت)،  املاضية  سنة   ١٧٠  ٠٠٠ الـ 

الهامة. الجارية  الجيولوجية 
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املمتلكات املتسلسلة/املمتلكات عرب الوطنية   

إن املمتلكات املتسلسلة/عرب الوطنية هي نوع آخر من املمتلكات املتسلسلة، ولكن يف هذه الحالة تقع مكونات املمتلك يف أكثر من بلد.

وتتشابه املزايا واملشكالت املرتبطة بهذا النوع من املمتلكات مع املزايا واملشكالت التي أشري إليها يف حالة املمتلكات العابرة للحدود 
واملمتلكات املتسلسلة.

أمثلة

الدوائر الحجرية يف سينيغامبيا (غامبيا والسنغال) 

عرضه يبلغ  قطاع  يف  وذلك  األلف،  يفوق  اآلثار  من  هائل  كم  فيها  ويرتكز  حجرية  دوائر  مجموعات  أربع  من  املوقع  هذا  يتألف 

١٠٠ كلم ويمتد عىل مسافة ٣٥٠ كلم بمحاذاة نهر غامبيا. وتضم املجموعات األربع املسماة سني نغايني ووانار وواسو وكرباتش 

٩٣ دائرة حجرية وأعداد كبرية من الركام الرتابي واملدافن التي تم التنقيب فيها والعثور عىل مواد تحيل إىل الفرتة الزمنية املمتدة 

ريفارسالي

منطقة تراث عاملي

مناطق محمية

األنهر الرئيسية

الطرق الرئيسية

املواقع

ناراكورت

منطقة تراث عاملي

مناطق محمية

بحريات غالباً جافة 

الطرق الرئيسية

مجرى مياه

سكك حديدية

املواقع

املصدر: وزارة البيئة واملياه والرتاث 
والفنون، الحكومة األسرتالية.
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العاملي الرتاث  ١خلفية 

من القرن الثالث قبل امليالد إىل القرن السادس عرش. وتمثل 

الدوائر الحجرية ذات األعمدة املصنوعة من تربة الالترييت 

قبل أقيم  شاسعاً  مقدساً  منظراً  بها  املرتبطة  واملدافن 

مجتمع  حياة  عن  تعرب  وهي  سنة.   ١  ٥٠٠ عىل  يزيد  ما 

مزدهر بالغ التنظيم دام فرتة طويلة. 

حوض أوفس نور (منغوليا واالتحاد الرويس)

إن حوض أوفس نور (٨٥٣ ٠٦٨ ١ هكتار) هو الحوض املحاط 
اسم  من  اسمه  واشتق  الوسطى.  آسيا  شمال  أقىص  يف  الواقع 
وذات  امللوحة  وشديدة  ضحلة  بحرية  وهي  نور  أوفس  بحرية 
من  املوقع  ويتألف  والبحرية.  املائية  املهاجرة  للطيور  أهمية 
رشق  يف  البيئية  املواطن  أهم  تمثل  محمية  منطقة  عرشة  اثنتي 
للسهوب  اإليكولوجي  النظام  ويحتضن  وآسيا.  أوروبا  منطقة 
تنوعاً ثرياً من الطيور وتوفر الصحراء موطناً ألنواع نادرة من 
هاماً  ملجأ  الجبال  وتوفر  املرقط.  والنمس  والريبوع  الجربوع 
الجبال (األرغايل)  وضأن  عاملياً  باالنقراض  املهدد  الثلجي  للنمر 

والوعل السيبريي.
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العاملي الرتاث  خلفية  ١

ويبني الشكل أدناه الفروق النظرية بني هذه األنواع املختلفة من املمتلكات.

قد تضم املمتلكات املتسلسلة مكونات يف بلدان ليست لها 
حدود مشرتكة، مع أن هذه الحاالت هي استثنائية وال 

نجدها حالياً إال يف املمتلكات الثقافية (مثالً قوس سرتوف 
الجيودييس وممتلكات الرتاث العاملي عىل حدود اإلمرباطورية 

الرومانية). ويبنّي الرسم أعاله نموذجاً ملمتلك متسلسل له 
مكونات يف البلدين باء وجيم ولكن ليس يف البلد ألف.

ممتلكات وطنية منطقة واحدة

أكثر من 
منطقة واحدة: 

ممتلكات 
متسلسلة

ممتلكات عابرة للحدود 

ممتلك عرب وطني متسلسل ممتلك وطني متسلسل
(بعض التشكيالت املحتملة)

سالسل من املكونات املرتابطة تقع كل منها 
بكاملها يف بلد واحد.

سالسل من املكونات املرتابطة بعضها مشرتك  بني 
أكثر من بلد واحد.

ممتلكات عابرة للحدود أو عرب وطنية – ممتلكات وطنية – بلد واحد (ألف)
بلدان أو أكثر (ألف، باء، جيم)

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

باء

باء

جيم

جيم

ألف

باء

باء

ألف

باء
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يجب إعداد الرتشيحات لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي بعناية لكي تحقق النجاح. ويتضمن القسم ٢ نصائح فيما يخص ما ييل:
•  املعلومات املتوافرة عن املمتلك التي تساعد يف إعداد الرتشيح، وتبني ما يلزمه من بحث إضايف؛

•  إنشاء فريق العمل املسؤول عن الرتشيح وتزويده باملوارد الرضورية؛
•  تقسيم عملية الرتشيح إىل مراحل وتحديد املراحل األساسية فيها.

وكما جاء يف مقدمة هذا الدليل، هنالك عدة طرق مختلفة إلعداد الرتشيحات وال يجدر تقديم «وصفة» أو توصية باستخدام منهجية 
عمل محددة باعتبارها املنهجية املفضلة. فهناك العديد من الطرق الجيدة إلعداد الرتشيحات. بيد أن النصائح الواردة هنا ترمي إىل 

طرح مبادئ أساسية وتقديم التوجيه ملساعدة الدول األطراف يف تحديد منهجية العمل التي يمكن أن تتبعها. 

٢-١  املعلومات املتوافرة عن املمتلك 

من املهم استكشاف املعلومات املتوافرة فعالً عن املمتلك والتي تساعد يف إعداد الرتشيح. 

تتطلب معظم املمتلكات بذل جهد يف جمع كل املواد املتعلقة باملمتلك التي عادة ما تكون مشتتة يف العديد من األماكن املختلفة. ففي 
حالة املمتلكات الثقافية، يشمل ذلك التاريخ الشفهي واألدلة الخاصة بعلم اآلثار التي تم نرشها، وتاريخ الصون، والبيانات السياحية، 
واللوائح التي تنظم عمليات التخطيط، وما إىل ذلك. وعادة ما يقتيض األمر بالنسبة إىل معظم املمتلكات إجراء بعض البحوث، إما 

ألنه ال يوجد أي بحث عىل اإلطالق يف هذا املجال أو لغرض إضافة معلومات أو استيفاء املعلومات التي تم التوصل إليها يف السابق.

ومن املفيد يف املرحلة األولية إلعداد الرتشيحات جمع املعارف املتوافرة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل املزيد من العمل عىل ما ييل:
•  البحوث – هل البحوث املتوافرة ذات الصلة بالرتشيح مالئمة أم أن هناك حاجة إىل املزيد من العمل من أجل توضيح قيم املمتلك 

وفهم الظروف العامة والثقافية لتاريخ املمتلك وخصائصه؟

•  عمليات الحرص – ما هي عمليات الحرص املتوافرة التي توثق املمتلك وهل هناك حاجة إىل املزيد من العمل الستكمالها أو تحديثها؟

•  التوثيق – إشارًة إىل فئات املعلومات العديدة املطلوبة يف نموذج الرتشيح، ما هي املعلومات املتوافرة التي تفيد يف استكمال نموذج 
الرتشيح وما هي املعلومات اإلضافية التي قد تلزم لهذا الغرض؟

•  دراسة الجهات املعنية – من ينبغي أن يشارك يف إعداد الرتشيح، وهل ينبغي أن يشمل املشاركون األشخاص الذين يقطنون يف منطقة 
املمتلك أو ذوي العالقة املبارشة معه؟ وما هي األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة للممتلك؟

وقد وردت حاالت رّدت فيها لجنة الرتاث العاملي ترشيحات أو أرجأت بحثها بسبب النقص يف البحوث املساندة لتلك الرتشيحات. 

٢-٢  إنشاء فريق عمل

الفريق املعني بالرتشيح

عادًة ما يتطلب إعداد ترشيح لقائمة الرتاث العاملي اتباع نهج يقوم عىل العمل الجماعي، وذلك نظراً إىل تعقيد املهمة وتنوع الجهات 
املعنية الرئيسية والخربات املطلوبة وتعددها.

اإلعداد٢

اجمع ما هو متوافر من 

معلومات ذات صلة بالرتشيح 

وادرسها وحّدد ما هي الثغرات 

إن وجدت.

هــــــــامةرسـالة 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

٥١



اإلعداد ٢

وال بد أن هناك معلومات ونصائح هامة بحوزة طائفة واسعة من الجهات املعنية املرتبطة باملمتلك املرشح. فمن املفيد عادًة إعداد 

قائمة تضم الجهات املعنية الرئيسية باعتبارها خطوة أوىل لتأليف الفريق. وقد تضم هذه الجهات املعنية أو تمثل صاحب حق امللكية 

أخرى،  حكومية  ووكاالت  املحلية،  والسلطات  بالرتاث،  املعنية  الوطنية  والوكاالت  الطرف،  والدولة  املمتلك،  إدارة  عن  املسؤول  أو 

واملجتمعات املحلية، والشعوب األصلية، والجامعات، والباحثني والجامعيني، واملنشآت املحلية، والرشكات السياحية، واملنظمات غري 

الحكومية ومجموعات املستخِدمني (مثالً الصيادين ومستخدمي الغابات ومستخدمي أماكن الرتفيه والباحثني). وقد تمثل أيضاً اللجان 

الوطنية للمجلس الدويل لآلثار واملواقع موارد مفيدة للرتشيحات الثقافية. وينبغي لطائفة املساهمني أن تعّرب عن جملة القيم التي 

ينطوي عليها املمتلك املرشح، والحالة املثىل هي أن تضم خرباء عىل قدر من الدراية باملمتلك يف السياق الدويل. ويتعني عىل هذه الجهات 

املعنية والخرباء أن يكونوا جزءاً من الفريق املعني بعملية الرتشيح أو أن يحظوا بتمثيل فيه، أو عىل األقل أن يكون عمل الفريق متاحاً 

لهم مبارشة وأن يساهموا فيه. وعىل العضوية يف الفريق أن تتسم ببعض املرونة تحسباً ملا قد يستجد من اهتمامات.

وتعترب مشاركة السكان املحليني يف عملية الرتشيح أمراً أساسياً من أجل تمكينهم من تشاطر املسؤولية مع الدولة الطرف يف صيانة 

املمتلك وضمان استخدام املعرفة املحلية استخداماً مؤاتياً، وضمان فهم الوضع املحيل من حيث إدراك أهمية املوقع واستخدامه عىل 

سبيل املثال. 

لقيادة املرشوع، قادر عىل االضطالع بمسؤولية إدارة عملية الرتشيح بأكملها  وعادة ما يكون من الرضوري تعيني شخص واحد 

وتسليم وثيقة الرتشيح النهائية. 

وقد يتسم الفريق بأهمية متعددة األوجه تشمل تعزيز الدعم للرتشيح ولحماية املمتلك وصونه وإدارته يف األمد الطويل عىل املستوى 

املحيل والوطني والدويل. 

وقد يكون مجدياً يف بعض الحاالت إنشاء فريق أسايس مصّغر يتوىل إعداد الرتشيح يف حد ذاته وإىل جانبه فريق عمل مرجعي موسع 

لدعم عمل الفريق املصّغر. وعادة ما يقوم الفريق بعمل جيد إذا ما توافرت لديه القيادة الجيدة وكان يتألف من األعضاء املناسبني، 

ويركز عمله عىل مهمته املحددة، وإذا كانت لديه خطة عمل واضحة وواقعية ذات معالم محددة. ويمكن أن يضطلع كل عضو من 

أعضاء الفريق بدور محدد يتعني عليه فهمه جيداً (كأن يضطلع مثالً بدور خبري يف مجال محدد، أو ممثل للجمهور، أو محرر، إلخ).

وقد يكون من املفيد إنشاء فريق عمل تقني أو علمي متخصص ليقدم دعمه يف صياغة «بيان القيمة العاملية االستثنائية» داخل الفريق 

املعني بالرتشيح. ويجري تناول هذا النوع من أفرقة العمل يف الصفحتني ٦٩ و٧٠. 

وتمثل عملية الرتشيح بالنسبة إىل العديد من املمتلكات أول فرصة تسنح لهؤالء األشخاص للتعاون معاً بوصفهم فريقاً واحداً. وينطبق 

ذلك أيضاً عىل طيف املمتلكات الطبيعية والثقافية، بما يف ذلك الحدائق الوطنية واملناطق الحرضية واملناظر الثقافية والرتاث األثري 

واآلثار. وتتطلب عملية الرتشيح دراسة املمتلك من وجهات نظر عديدة ومختلفة مثل العلوم والتاريخ وعلم اآلثار واملناظر والصون 

واإلدارة والبنى االجتماعية والسياحة والتخطيط واملنشآت والتنمية والترشيع. وإذا تم إدراج هذه األبعاد كما ينبغي يف الرتشيح، ثم 

يف عملية حماية املمتلك وصونه وإدارته، فسيساهم ذلك يف إقامة حوار بني مختلف األطراف القادرة عل تمثيل هذه األبعاد. 

ليست هناك بنية أو منهجية عمل مثالية يتبعها الفريق من أجل إنتاج ترشيح ناجح، بيد أن هناك العديد من النماذج الجيدة التي يمكن 
أخذها يف االعتبار.

وباختصار، نورد فيما ييل نصائح أساسية بخصوص تنظيم بنية الفريق:
والدولة  املوقع،  إدارة  عن  املسؤول  أو  امللكية  حق  صاحب  (مثل  الرئيسية  املعنية  والجهات  املساندة  الجهات  تضم  قائمة  •  ضع 
السياحية،  والرشكات  األصليني،  والسكان  املحلية،  واملجتمعات  املحلية،  والسلطات  بالرتاث،  املعنية  الوطنية  والوكاالت  الطرف، 

والخرباء)؛ والجامعات 

توخَّ مشاركة الجهات املعنية 

والخرباء يف الفريق

يمكن للرتشيح جني فوائد جمة 

من الفريق الجيد ذي املهام 

املحددة واملزَود باملوارد الالزمة. 

هــــــــامةرسـالة 
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٢اإلعداد

•  تأكد من أن مجموعة املعارف والخربات املتوافرة داخل الفريق تعرب عن جملة القيم التي ينطوي عليها املمتلك املرشح، والحالة 

املثىل هي أن يضم الفريق خرباء عىل قدر من الدراية باملمتلك يف السياق الدويل، وأن تكون لديه شبكات مفيدة للحصول عىل مشورة 

أوسع نطاقاً؛

•  دع مجاالً للمرونة فيما يخص عضوية الفريق تحسباً ملا قد يستجد من اهتمامات، وعىل أي حال من املفضل أن يتوىل شخص واحد 

عملية صياغة الرتشيح؛

•  ادرس فكرة إنشاء فريق أسايس مصّغر يتوىل إعداد الرتشيح يف حد ذاته وإىل جانبه فريق عمل مرجعي موسع لدعم عمل الفريق 

املصّغر.

•  تأكد من أن هناك قيادة واضحة للفريق وأنه يتألف من األعضاء املناسبني، وأن لديه مهمة واضحة وخطة عمل واضحة وواقعية 

ذات معالم محددة. 

ومن املهم التشديد عىل رضورة اعتماد خطة عمل واقعية، فمن غري املرجح أن يكون الرتشيح املعد بتّرسع مرضياً، بل من املرجح أن 

يواجه مشكالت خالل عملية تقييمه.

املوارد 

سيحتاج الفريق املعني بالرتشيح وعملية الرتشيح إىل قدر كاف من املوارد والتمويل لدعم العمل املطلوب وينبغي يف بداية العملية 

تقدير مستوى املوارد والتمويل املطلوب وتحديد املصادر التي ستوفر هذا الدعم والتأكد منها. 

ما  فرصة  املؤهلة  والبلدان  املمتلكات  لدى  تكون  فقد  ذلك  ومع  الطرف،  الدولة  داخل  التمويل  مصادر  أهم  تتوافر  أن  املرجح  ومن 

 .(whc.unesco.org/fr/fonds أو املوقع whc.unesco.org/en/funding انظر املوقع) للحصول عىل تمويل من صندوق الرتاث العاملي

كما أن هناك عدداً متزايداً من املنظمات الفاعلة عىل املستوى اإلقليمي التي قد يكون لديها املجال لتقديم الدعم مثل الصندوق األفريقي 

للرتاث العاملي (www.awhf.net)، وصندوق منطقة املحيط الهادي للرتاث العاملي (قيد اإلنشاء حالياً). وبإمكان الصندوق األفريقي 

السعي إىل الحصول  للرتاث العاملي تقديم املساعدة املالية إلعداد الرتشيحات وكذلك تقديم املعلومات واملساعدة التقنية. ويمكن أيضاً 

عىل املساعدة املالية من هيئات معنية بموضوعات محددة أو حتى من خالل أموال الرعاية.

قائمة مرجعية: بعض املهارات الهامة التي تجدر مراعاتها عند اختيار الفريق املعني بالرتشيح  

•  فهم اتفاقية الرتاث العاملي واملبادئ التوجيهية لتنفيذها والقدرة عىل تفسري املعلومات الواردة فيهما.

•  القدرة عىل استقصاء وفهم املعلومات الخاصة بممتلكات أخرى مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي وذات قيم مشابهة، وفهم وتقييم 

التقارير والقرارات السابقة التي صدرت عن لجنة الرتاث العاملي وهيئاتها االستشارية.

• القدرة عىل القيام بما ييل:

– جمع وفهم املعلومات الخاصة باملمتلك املرشح وقيمه، بما يف ذلك املعلومات العلمية؛

– إدارة جملة من املدخالت الواردة من العلماء والخرباء والجهات املعنية املحلية؛

– بحث القيم الخاصة بممتلكات أخرى ذات قيم قابلة للمقارنة عىل املستوى العاملي وفهم تلك القيم وتقييمها؛

– التمييز بني ما هو هام وما هو غري ذي أهمية فيما يخص املعطيات التي تفيد يف تحديد أهم القيم املحتملة للممتلك؛

– توثيق النتائج من خالل بيانات مقتضبة ودقيقة مع تقديم معلومات مساندة واضحة؛

– فحص التأويالت والقيم املنسوبة إىل املمتلك بغية التأكد من دقة البيانات واستنادها إىل أسس متينة. 

•  نظراً إىل لغات العمل املعتمدة يف االتفاقية، قد يكون من الرضوري االستعانة بمرتجم مؤهل تقنياً من أجل ترجمة وثيقة الرتشيح 

وضمان جودة املعلومات والحجج الواردة يف الرتشيح ودقتها.

•  ينبغي أن تتوافر لدى الفريق األسايس املهارات الخاصة بالتخطيط اإلداري والتنفيذ وعرض النتائج من أجل الربط ما بني الرتشيح 

وإدارة املمتلك، واستعراض الخطة أو النظام اإلداري الذي سيكون جزءاً من الرتشيح.
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اإلعداد ٢

ويمكن أن تؤدي املنظمات غري الحكومية أيضاً دوراً هاماً يف بعض الرتشيحات فيما يخص التمويل واملهارات املطلوبة.

ويعترب تأمني املوارد الجارية لدعم الحماية والصون وإدارة املمتلك عىل نحو مستدام مسألة من املسائل الهامة التي يجب معالجتها 
يف مرحلة إعداد الرتشيح. 

الدور الذي يمكن أن يضطلع به الفريق بعد إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي

ال يمثل تقديم الرتشيح وما يعقبه من إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي نهاية العملية. ففي حني يركز هذا الدليل عىل ترشيح 
املمتلكات، يجدر التفكري يف الدور الذي يمكن للفريق الذي تم إنشاؤه إلعداد الرتشيح االضطالع به يف حماية املمتلك وصونه وإدارته 
ورصده يف األجل الطويل. فقد يضطلع الفريق املعني بالرتشيح، مع احتمال إجراء بعض التغيريات، بدور هام ومتواصل فيما يخص 

هذه الجوانب بعد إدراج املمتلك يف القائمة. 

تحقق ممتلكات الرتاث العاملي نجاحاً يف األجل الطويل عندما تحظى بدعم فعيل ويتم دمجها يف بنى اجتماعية وحكومية ذات نطاق 
أوسع. وتعترب عملية الرتشيح الوقت املناسب لتحديد هذا النوع من آليات الدعم وإنشائها إن لم تكن قائمة فعالً. وقد يكون اعتماد 

الفريق نهجاً متواصالً يف الحماية والصون واإلدارة آلية من تلك اآلليات. 

٢-٣  مشاركة السكان املحليني وغريهم من الجهات املعنية 

تشدد املبادئ التوجيهية يف عدة مواقع عىل رضورة تشجيع مشاركة السكان املحليني وغريهم من الجهات املعنية يف الرتاث العاملي بوجه 
عام، وهنالك إشارات محددة إىل هذا النوع من املشاركة يف حالة الرتشيحات، بما يف ذلك أصحاب حق ملكية املمتلك، ومديري املوقع، 

والحكومات املحلية واإلقليمية، واملجتمعات املحلية، واملنظمات غري الحكومية وسائر األطراف املعنية. 

وهنالك عدة أسباب تسوغ اتباع هذا النهج ومنها رضورة وضع فهم مشرتك للممتلك املرشح وتشاطر املسؤولية يف املستقبل. ومن 
غري املرجح أن تنجح اإلدارة الشاملة للممتلك من دون شمل الجهات املعنية ومشاركتها يف العملية. 

وينبغي منح هذا النوع من املشاركة أولوية منذ بداية العملية وطوال فرتة إعداد الرتشيح. كما ينبغي أن تستمر هذه املشاركة بعد 
الرتشيح أيضاً بوصفها جزءاً من اإلدارة الجارية للممتلك.

٢-٤  تقسيم عملية إعداد الرتشيح إىل مراحل واملراحل الرئيسية املقرتحة 

قد يكون من املفيد جداً للعديد من املمتلكات تنظيم عملية الرتشيح عىل مرحلتني عىل األقل، بحيث يبدأ تنفيذهما بعد ميض فرتة معينة 
عىل إعداد قائمة مؤقتة. ويجري يف املرحلة األوىل تنفيذ ما ييل:

• تحديد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك؛
• وتأمني بيان املسوغات لهذه القيمة االستثنائية من خالل إجراء تحليالت مقارنة؛

• والتأكد من توافر ما يلزم من حماية وصون وإدارة للممتلك.

فّكر يف تقسيم عملية الرتشيح 

إىل مراحل.
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٢اإلعداد

ويجدر إنشاء الفريق املعني بالرتشيح يف هذه املرحلة األوىل لكي يتسنى له القيام بجميع املهام املبينة يف القسم ٣ من هذا الدليل. 

وعند إنجاز هذه املرحلة يمكن البدء يف املرحلة الثانية التي تتمثل يف كتابة ملف الرتشيح. وتشمل هذه املرحلة الثانية املهام املبينة يف 
القسم ٤ من هذا الدليل. 

وحتى لو كان العمل يندرج يف نطاق مرشوع واحد، فمن املفضل عادة دراسة إمكانية القيام به عىل مرحلتني. ومن شأن السعي إىل 
كتابة الرتشيح قبل تحديد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة أن يؤدي إىل الرتكيز املفرط عىل الوصف والتاريخ وعدم الرتكيز بما 
فيه الكفاية عىل القسم األسايس من الرتشيح، أال وهو توضيح األسباب التي تبني ملاذا ينطوي املمتلك عىل قيمة عاملية استثنائية وكيف 

سيجري الحفاظ عىل هذه القيمة. 

وقد يكون لتجزئة عملية الرتشيح ميزات أيضاً تتمثل يف إمكانية توزيع التمويل املطلوب عىل املرحلتني. 
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٣

تعترب املعرفة املعمقة باملمتلك أمراً حيوياً من أجل إعداد ترشيح ناجح. ويقدم القسم ٣ نصائح بشأن تطوير املعرفة الجيدة باملمتلك، 

وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب األساسية التي تعترب مركزية يف الرتشيح.

٣-١  القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك وخصائصه وحدوده

معرفة املمتلك

كما ورد يف القسم ٢-١، من املفيد يف املرحلة األولية إلعداد الرتشيحات جمع املعارف والوثائق املتوافرة وتحديد إذ ما كانت هناك 

حاجة إىل املزيد من العمل عىل ما ييل:

•  البحوث – هل البحوث املتوافرة ذات الصلة بالرتشيح مالئمة أم هل هناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحث؟

•  قوائم الحرص – ما هي قوائم الحرص املتوافرة التي توثق املمتلك وهل هناك حاجة إىل ملزيد من العمل الستكمالها أو تحديثها؟

•  التوثيق – باإلشارة إىل فئات املعلومات العديدة املطلوبة يف نموذج الرتشيح، ما هي املعلومات املتوافرة من أجل تعبئة نموذج الرتشيح 

وما هي املعلومات اإلضافية التي قد تلزم لهذا الغرض؟

•  دراسة الجهات املعنية – من يجب أن يشارك يف إعداد الرتشيح، ممن يقطنون يف منطقة املمتلك أو ممن لهم عالقة مبارشة به؟

وما هي األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة للممتلك؟

تحديد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك وتعريفها

إن القسم األسايس يف ملف الرتشيح هو القسم الذي يوضح ملاذا ينبغي اعتبار املمتلك ذا قيمة عاملية استثنائية كامنة. ويف الوضع املثايل، 

يتم تحديد ذلك عندما يوضع املمتلك يف القائمة املؤقتة (انظر الفصل ثانياً – جيم من املبادئ التوجيهية). غري أنه غالباً ما يتم إنجاز 

عمل يشمل مزيداً من التفاصيل يف املراحل املبكرة من إعداد الرتشيح. ويمكن تلخيص هذا العمل التفصييل عىل النحو التايل:

إن القيمة العاملية االستثنائية هي ما يدعو إىل اعتبار املمتلك ذا أهمية إىل درجة تسوغ االعرتاف به من خالل إدراجه يف قائمة الرتاث 

العاملي. وهذه القيمة العاملية االستثنائية هي األساس الذي تقوم عليه اتفاقية الرتاث العاملي. 

والقيمة العاملية االستثنائية هي القيمة التي اتفقت عليها لجنة الرتاث العاملي باعتبارها تمثل األسباب التي تدعو إىل اعتبار ممتلك ما 

ذا أهمية دولية، فاألمر ال يتعلق بالقيمة الوطنية أو املحلية.

تعريف املمتلك ومعرفته

توخَّ فهم قيم املمتلك 
ومعايري الرتاث العاملي التي 

يمكن أن تنطبق عليها

قم بتحليل مقارن عىل الصعيد
 العاملي من أجل اختبار قيم
املمتلك باملقارنة بممتلكات 
مشابهة من الرتاث العاملي 

وغريها من املمتلكات 
التي يجري اختيارها 
عىل الصعيد العاملي

تأّكد من املعايري التي ينبغي أن 
تمثل األساس الذي يقوم 
عليه الرتشيح وصغ بياناً 
للقيمة العاملية االستثنائية
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

ويعترب العلم باملمتلك وبوضعه وفهمهما أمرين أساسيني لتحديد قيمته العاملية االستثنائية املحتملة والخصائص التي تمنحه هذه 

القيمة. 

ويف واقع األمر، ثمة أوجه عديدة يف الرتشيح ال يمكن إعدادها ما لم يتم تحديد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة وتربيرها، ومن بني 

تلك األوجه ما ييل:

•  رسم الحدود عىل نحو يعرب عن مجمل الخصائص التي تمنح القيمة العاملية االستثنائية املحتملة؛

•  وتوضيح التصور بشأن حماية الخصائص التي تمنح القيمة العاملية االستثنائية املحتملة وصونها وإدارتها وعرضها أو ترويجها.

يقتيض تحديد قيم املمتلك وتعريفها توافر مزيج من املعرفة واملنهجية يف العمل. ومن املفيد عادة تصميم هذه العملية بحيث يتم منذ 

البداية السعي ما أمكن إىل إبراز كل قيم املمتلك بقصد تحديد القيم التي من شأنها توفري األساس الداعم لرتشيح املمتلك لقائمة الرتاث 

العاملي. 

من بيان القيمة العاملية االستثنائية للرتشيح (يجري  يكون جزءاً  وينبغي بالنتيجة صياغة تعريف هذه القيم يف نص قصري نسبياً 

مختلفة،  أقسام  ضمن  بالرضورة  يندرج  ال  مقتضباً،  جامعاً  ملخصاً  يكون  أن  النص  لهذا  وينبغي  أدناه).  حدة  عىل  البيان  تناول 

وإنما يبني ما ييل:

الثقافية،  املمتلكات  إىل  بالنسبة  سيما  وال  طبيعته،  تبني  يعرفونه  ال  ملن  املمتلك  عن  صورة  لتقديم  ومكوناته  املمتلك  •  استعراض 

وما يعنيه و«القصص» املقرتنة به؛

•  واألسباب التي تدعو إىل اعتبار املمتلك ذا قيمة عاملية استثنائية كامنة؛

•  وملخص للخصائص التي تمنح املمتلك القيمة العاملية االستثنائية املحتملة.

ومن ثَمَّ فإن هذا النص يحيط بمجمل األساس املنطقي للرتشيح واقرتاح إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي.

وإذا أدرج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي يمكن أن تستخدم اليونسكو يف نهاية عملية الرتشيح هذه الفقرة القصرية يف املوقع الشبكي 

ملركز الرتاث العاملي لتكون بمثابة الوصف الذي يتيح ملتصفحي املوقع فهم ماهية املمتلك واألسباب التي تسوغ أهميته.

ويمكن إعداد عدة أطر بحثية من أجل املساعدة يف فهم قيم املمتلك. وتشمل األطر الثقافية التي قد تكون مفيدة األطر املواضيعية 

واألطر التي تحدد الزمان واملكان واألنماط، بحيث تستكمل األطر الواردة يف وثيقة «قائمة الرتاث العاملي: سد الثغرات – خطة عمل 

للمستقبل» (ICOMOS, 2005a). ويف حالة املمتلكات الطبيعية، انظر وثيقة «قائمة الرتاث العاملي: توجيهات وأولويات يف املستقبل 

لتحديد الرتاث الطبيعي الذي ينطوي عىل قيمة عاملية استثنائية محتملة» (IUCN, 2006). وعىل سبيل املثال، إذا توصل بحث معني 

يتناول موضوعاً محدداً إىل أن هذا املوضوع يتسم بأهمية عاملية، وإذا كان املمتلك عىل صلة وثيقة بهذا املوضوع، فيمكن لهذا البحث 

أن يكون مجدياً يف استكشاف قيم املمتلك.

وينبغي أن تبدأ عملية تحديد معنى املمتلك الثقايف وقيمته النسبية بتحديد املوضوعات، ثم التقييم من حيث الزمان واملكان، ثم تعريف 

التصنيف النمطي املقرتح، وذلك بغض النظر عن انتماء املمتلك إىل فئة اآلثار أو مجموعات املباني أو املواقع.

وحمايته  وأصالته  املمتلك  بسالمة  تتعلق  اختبارات  عىل  أيضاً  االستثنائية  العاملية  القيمة  تشتمل  الثقافية،  القيم  تقدير  إىل  وإضافًة 

وإدارته. ويجري تناول هذه العوامل عىل حدة أدناه. 

يعترب اإلخفاق يف إقامة حجج مقنعة لتربير القيمة العاملية االستثنائية املحتملة أحد األسباب الرئيسية يف فشل الرتشيحات. وتضم 

املشكالت الشائعة ما ييل:

•  اإلخفاق يف إيجاد توازن معقول ما بني تعريف أهمية املمتلك (أو «قصة» املمتلك أو «روايته» يف حالة املمتلكات الثقافية) بحيث ال 

يكون التعريف مفرط اإلسهاب، مما يقوض وضوح التعريف (مثل قصة تحرر أو رواية ذاكرة) وال غاية يف االقتضاب (مثل نوع 

محدد من املستشفيات أو القصور، أو نوع محدد من الظواهر الجيولوجية أو قيمة خاصة بصنف محدد من األصناف)؛

من الحيوي فهم القيمة العاملية 

االستثنائية فهماً جيداً.

ال يغني رسد الوقائع عن تقديم 

الحجج القوية.

هــــــــامةرسـالة 
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

الكلية  األهمية  تعريف  دون  املمتلك  يف  املجتمعة  الخصائص  من  قائمة  عرض  خالل  من  االستثنائية  العاملية  القيمة  تأكيد  إىل  •  امليل 

للممتلك؛

•  تربير اقرتاح إدراج املمتلك من حيث أهميته الوطنية أو اإلقليمية فحسب (واألهمية والرمزية املرتبطتني باملمتلك عىل سبيل املثال)؛ 

فريداً» دون تفصيل األسباب التي تسوغ  •  تقديم ادعاءات عامة فيما يخص املمتلك مثل اعتباره «نقطة تقاطع ثقافات» أو «موقعاً 

استيفاء املمتلك معياراً واحداً أو أكثر من معايري الرتاث العاملي. فالتفرد ال يعادل القيمة العاملية االستثنائية تلقائياً؛

•  الفكرة املتمثلة يف أن تقديم األدلة التي تربهن عىل جميع الحقب التاريخية من العرص الحجري إىل يومنا هذا يعزز بالرضورة عملية 

إثبات القيمة العاملية االستثنائية للممتلكات الثقافية؛

•  النقص يف إجراء التحليالت املقارنة املرتبطة باإلطار العاملي أو الجغرايف الثقايف املالئم.

عىل  قيمة  ذا  املمتلك  يكون  أن  أيضاً  فيجب  للممتلك،  املحتملة  االستثنائية  العاملية  القيمة  عىل  الرتشيح  يف  الرتكيز  يجب  كان  ولنئ 

جزءاً  القيم األخرى  هذه  وتمثل  املمتلك.  بها  التي يتسم  القيم  من  املستويات  هذه  كذلك إدراك  وينبغي  املحيل والوطني.  الصعيدين 

من الثراء الطبيعي والثقايف للممتلك، ويعترب تحقيق حماية جميع القيم وصونها وإدارتها عىل نحو متسق هدفاً من أهداف املمارسة 

الجيدة لصون املمتلك. ويقتيض إدراك القيم املحلية استشارة السكان املحليني، وال سيما الشعوب األصلية حيثما وجدت. فالسكان 

املحليون يمثلون مصدراً رئيسياً الستقاء املعلومات املتعلقة بقيم املمتلك املحلية. ويعد املرجع التايل من املراجع املفيدة يف هذا السياق:

.Linking Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage, World Heritage (Merode et al., 2004) 

الرسم البياني للركائز الثالث 
التي تقوم عليها القيمة العاملية االستثنائية يف اتفاقية الرتاث العاملي.

يجب أن تتوافر جميع هذه الرشوط
العتبار املمتلك ذا قيمة عاملية استثنائية. 

القيمة العاملية االستثنائية

 يستويف
 املمتلك

 أحد معايري
 الرتاث
 العاملي
أو أكثر

 يستويف
 املمتلك

 عنَرصي
 الحماية
 واإلدارة
املطلوبنَي

 يستويف
 املمتلك
 رشطي
 السالمة
 واألصالة
 إذا كانا
مطلوبنَي
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

 

تحديد خصائص املمتلك ومعامله

إن ممتلكات الرتاث العاملي هي عبارة عن مواقع تعّرب عن قيمتها العاملية االستثنائية.

وقد ترتبط القيمة الثقافية بخصائص غري مادية يف الزمان كما يف املكان، مثل البنية االجتماعية واالحتياجات االقتصادية والسياق 

السيايس. وقد ترتبط بأحداث معروفة أو بأشخاص أو بمصنفات فنية أو أدبية أو علمية أو موسيقية. غري أن اتفاقية الرتاث العاملي 

تتمحور حول املمتلكات، فاملمتلكات هي ما يدرج يف قائمة الرتاث العاملي وليس األفكار أو األشخاص يف حد ذاتهم، مهما بلغت عظمة 

تأثريهم عىل الصعيد العاملي. ويشرتط يف املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي أن تكون ذات خصائص تتجىل فيها القيمة العاملية 

االستثنائية.

وبعد النظر فيما قد تكون القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك الطبيعي أو الثقايف، من الرضوري دراسة الخصائص، أو املعالم 

كما درجت تسميتها يف املمتلكات الطبيعية، التي تمنح املمتلك القيمة العاملية االستثنائية املحتملة والتي تتيح فهم هذه القيمة. 

املمتلك  حدود  رسم  سيتم  التي  الخصائص،  هذه  عىل  به  الصلة  ذات  املؤسسية  والرتتيبات  وإدارته  املمتلك  حماية  أنشطة  وسرتكز 

بناًء عليها. 

ومن الجائز أن تكون الخصائص صفات مادية أو مجموعة من املعالم املادية املتشابكة ولكن بإمكانها أيضاً أن تكون  عمليات ترتبط 

باملمتلك وتؤثر يف املعالم املادية مثل العمليات الطبيعية أو الزراعية، والرتتيبات االجتماعية أو املمارسات الثقافية التي شّكلت املناظر 

املميزة. أما املمتلكات الطبيعية، فيمكن أن تكون معالم منظر ما، ومناطق موائل، وجوانب مرتبطة بجودة البيئة (مثل سالمة البيئة 

وجودتها العالية أو األصيلة)، وحجم املوائل ومدى طبيعيتها، وحجم مجموعات األحياء الربية وقابليتها للبقاء.

عىل  تنطوي  التي  الثقافية،  املمتلكات  سيما  وال  عموماً،  املمتلكات  أو  املركبة  املمتلكات  مع  للتعامل  املجدية  التقنيات  إحدى  وتتمثل 

طبقات مركبة من الخصائص، يف رسم خارطة للخصائص الهامة والقيم التي تمنحها للممتلك. ومن شأن هذه العملية أن تساعد يف 

فهم العالقة بني مختلف الخصائص وأن تسلط الضوء عىل أوجه التضارب أو املشكالت املتعلقة بإدارة املمتلك، وهي عملية أساسية 

من أجل رسم حدود املمتلك.

 

الطبقات املتعددة للقيم الثقافية

جزيرة روبني (جنوب أفريقيا)

أدرجت جزيرة روبني يف قائمة الرتاث العاملي لألسباب التالية:

املعيار (٣): تشهد املباني يف جزيرة روبني بجالء عىل تاريخها 

املظلم.

املعيار (٦): ترمز جزيرة روبني ومباني سجنها إىل انتصار 

الروح اإلنسانية والحرية والديمقراطية عىل االضطهاد.

وتنطوي إدارة الجزيرة عىل التحدي املتمثل يف معالجة مجموعة مركبة من الطبقات املتعددة للقيم الناجمة عن االستخدامات املتغرية للجزيرة عرب الزمن، إذ استخدم 

املمتلك بوصفه:

• موقع انتعاش للمالحني الهولنديني؛

• مصحة أو مستشفى لعزل املرىض املصابني بالربص واألمراض املزمنة يف القرن التاسع عرش؛ 

• سجناً لبعض قادة فرتة ما قبل االستعمار خالل الحروب الحدودية أو حروب االحتالل؛

• موقعاً عسكرياً إّبان الحرب العاملية الثانية؛

• سجناً يف ظل نظام الفصل العنرصي (األبرتهايد) منذ ستينات القرن العرشين. 
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

ويف حالة الرتشيحات الخاصة بتوسيع املمتلكات، يجري فحص الخصائص الواردة يف الرتشيح األصيل وتوىل العناية لكيفية مساهمة 

العاملية  القيمة  عىل  الحفاظ  مع  وتوسيعها،  واستكمالها  وإثرائها  األصيل  الرتشيح  خصائص  إبراز  يف  املقرتح  التوسيع  خصائص 

االستثنائية ذاتها. 

التحقق من القيمة العاملية االستثنائية استناداً إىل معايري الرتاث العاملي وتحديد املعايري املالئمة 

يعترب استيفاء واحد من معايري الرتاث العاملي أو أكثر (ترد قائمة تلك املعايري يف الفقرة ١-٣ من هذا الدليل) جزءاً ال يتجزأ من عملية 
تبيان القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك. 

وينبغي وجود رابط رصيح ومنطقي بني بيان القيمة العاملية االستثنائية واختيار املعايري. وإذا لم يكن هذا الرابط واضحاً فقد يعني 
ذلك أن املعايري التي اختريت ليست مالئمة للممتلك ويجب إعادة النظر فيها. ومن شأن عدم استيفاء املعايري عىل النحو املطلوب أن 

يعرقل تقييم املمتلك وان يقّوض إدراجه يف قائمة الرتاث العاملي.

عىل املمتلك أن يستويف معياراً واحداً فحسب لكي يُدرج يف قائمة الرتاث العاملي (أما فيما يخص املعيار (٦)، فرتى اللجنة أن من املفضل 
أن يكون مقرتناً بمعايري أخرى). وال رضورةملحاولة ترشيح ممتلك استناداً إىل أكرب عدد ممكن من املعايري، وال فائدة تجنى من ذلك
يساعد  وال  للممتلك.  املميزة  والخصائص  بالقيمة  الخاصة  التوثيق  وعمليات  البحوث  خالل  من  بقوة  املعايري  هذه  تدعيم  يتم  لم  ما 
تضمني معايري ذات حجج واهية يف نجاح الرتشيح. زد عىل ذلك أنه قد يرتتب عىل استخدام الكثري من املعايري تداعيات عىل كمية البحوث 

الرضورية من أجل دعم ترشيح املمتلك وعىل التحليالت املقارنة والحدود وغريها من جوانب الرتشيح.

وعىل النص أن يتجاوز مجرد تأكيد استيفاء املعايري املختارة وأن يبني األسباب التي تسوغ استيفاء املمتلك كل واحد من هذه املعايري. 
وينبغي للنص أيضاً أن يحدد الخصائص أو املعالم التي تمنح املمتلك القيمة العاملية االستثنائية املحتملة.

مثالً، فيما يخص املعيار (٢)، تجنب القول إن تأثريات متبادلة قوية للقيم اإلنسانية تتجىل يف املمتلك دون رشح ماهية هذه التأثريات 
املتبادلة وكيف تتجىل من خالل خصائص املمتلك. 

وعىل نحو مماثل، ينبغي يف املعيار (٣) تفصيل أسباب وقوف املمتلك شاهداً حياً أو فريداً وتحديد الخصائص التي تجعل منه شاهداً.

وعىل مسوغات هذه املعايري أال ترشح ما إذا كانت األفكار ذات أهمية فحسب (مثل التأثريات املتبادلة أو الشهادة االستثنائية) وإنما 
يتعني تبيان ما إذا كانت للممتلك خصائص تعّرب عن هذه األفكار وما إذا كان من املمكن تقييم هذه األفكار أو ملسها عىل نحو ما يف 

املمتلك وكيف. 

ويف حالة املعيار (٧)، يجب إثبات الجمال الطبيعي االستثنائي واألهمية الجمالية الفائقة من خالل تقديم أدلة واضحة وتحليل عقالني 
حازم. ومن غري املالئم مجرد التأكيد أن للممتلك جماالً طبيعياً استثنائياً وتقديم صور فوتوغرافية جّذابة. 

أو  علمي  سياق  ضمن  األمثلة  هذه  إبراز  ويجب  الهامة...»  والبيولوجية  اإليكولوجية  للعمليات  فريدة  «أمثلة   (٩) املعيار  ويتطلب 
مواضيعي عاملي. وعليه يجب أن يكون السياق واضحاً وينبغي تفصيل األسباب التي تجعل من املمتلك مثاالً فريداً يف هذا السياق. 

ال تستخدم إال املعايري التي يمكنك 

أن تثبت  مالءمتها حقاً.

هــــــــامةرسـالة 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

٦٠



ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

أما فيما يخص طلبات توسيع املمتلكات، فيجري تقييم املعايري من خالل مقارنتها باملعايري التي استخدمت عند إدراج املمتلك بناًء 

عىل الرتشيح األصيل، والنظر يف كيفية تطبيقها املحتمل عىل التوسيع املقرتح. وينبغي تربير املعايري ذاتها يف الرتشيح األصيل ويف 

التوسيع املقرتح. ويف حالة إجراء توسيع صغري، قد توسع املنطقة املقرتحة بعض الخصائص الواردة يف الرتشيح األصيل ولكن 

ليس جميعها، مع أنه يمكن أن يُستنتج أن املعايري األصلية ال تزال سارية ألن توزيع الخصائص العام ال يزال كافياً لتربير التوسيع 

املقرتح. ويمكن أيضاً تحديد خصائص مختلفة أو جديدة ضمن التوسيع املقرتح ولكن ينبغي لها أن تحمل نفس القيم التي سبق 

االعرتاف بأنها استثنائية. وعادة ال يضيف التوسيع قيماً جديدة إىل القيم التي وردت يف الرتشيح األصيل. ومع ذلك قد تنتهز دولة 

طرف فرصة ترشيح التوسيع من أجل تقديم معايري جديدة تنطبق عىل كال املمتلكني األصيل واملندرج يف نطاق التوسيع لتقييمها. 

ويف هذه الحالة، يجب أن يشمل ملف الرتشيح املمتلك بأكمله وأن يقدم املسوغات الخاصة بأي معيار جديد. 

تقييم األصالة

املمتلكات  عىل  األصالة  وتنطبق  وسالمته.  املرشح  املمتلك  بأصالة  التوجيهية  املبادئ  يف  الواردة  األخرى  املتطلبات  من  اثنان  يتعلق 

الثقافية فقط وعىل الجوانب الثقافية للممتلكات «املختلطة».

وترتبط األصالة بالعالقة بني الخصائص والقيمة العاملية االستثنائية املحتملة. ويجب أن يعرب املمتلك بصدق عن هذه العالقة لكي 

تعّرب الخصائص عن القيمة االستثنائية للممتلك تعبرياً كامالً. 

وحّدد اجتماع نارا يف عام ١٩٩٤ بوضوح معالم الطريق من خالل القول التايل: «ترتهن قدرتنا عىل إدراك أهمية هذه القيم بعدة 

أمور من بينها مصداقية مصادر معلوماتنا أوصحتها» (وثيقة نارا بشأن الرتاث العاملي، مركز اليونسكو للرتاث العاملي، ١٩٩٤، 

الصفحة ٩٤).

الثقافية  قيمتها  عن  التعبري  جاء  إذا  األصالة  لرشوط  مستوفية  املعنية  املمتلكات  اعتبار  «يمكن  أنه  عىل  التوجيهية  املبادئ  وتنص 

(كما جرى إقرارها يف معايري الرتشيح املقرتحة) بعبارات صادقة وموثوق بها فيما يخص مجموعة من الصفات» (الفقرة ٨٢).

وتشري املبادئ التوجيهية إىل أنه يمكن اعتبار أنواع الصفات التالية صفات تمنح قيمة عاملية استثنائية أو تعرب عنها:

• الشكل والتصميم؛

• املادة والجوهر؛

• االستعمال والوظيفة؛

• التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة؛

• املكان واملحيط؛

• اللغة وسائر أشكال الرتاث غري املادي؛

• الروح واإلحساس.

فيما ييل مثال عىل هذه الخصائص من قبور ملوك بوغاندا 

يف كاسوبي (أوغندا) 

الشكل والتصميم

التنظيم املكاني ملوقع قبور كاسوبي: يقدم أفضل مثال معروف

 لقرص أو مجمع معماري تابع لجماعة باغاندا اإلثنية.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

وينبغي بالنسبة إىل كل ممتلك النظر يف الخصائص التي تم تحديدها بوصفها تمنح املمتلك القيمة العاملية االستثنائية املحتملة من 

حيث طريقة نقلها لهذه القيمة أو التعبري عنها «بصدق». فعىل سبيل املثال، قد يكون من املناسب بالنسبة إىل منطقة حرضية دراسة 

البنى والخطط الخاصة باستخدام املكان والبنى التقليدية واالجتماعية االقتصادية البيئية للمجتمعات الحية املقيمة يف املمتلك، التي 

تتيح للمنطقة التعبري عن قيمتها. 

ومن هنا فإن األصالة هي مقياس ملدى قدرة الخصائص عىل منح املمتلك القيمة العاملية االستثنائية املحتملة. ويمكن أن تُمس األصالة 

إذا كانت الخصائص واهية، أي إذا توقفت املجتمعات عن االزدهار، وأخذت املباني تتهاوى، والتقاليد تندثر، إلخ.

املادة والجوهر

القبور امللكية األربعة داخل املبنى الرئييس الذي يطلق عليه اسم موزيبو أزاال مبانغا واستخدام املواد: الخشب والقش والقصب وتشبيك األغصان والطني.

االستعمال والوظيفة

االستعمال لألغراض الدينية: يعترب املوقع مركزاً روحياً هاماً لجماعة باغاندا وهو املوقع الديني األنشط يف اململكة، وتشمل األنشطة املمارسات والشعائر الثقافية أو 

الدينية.

التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة

اإلدارة التقليدية – ال يزال املوقع يُدار بالطريقة التقليدية من خالل نظام معقد لتوزيع املسؤوليات. التقاليد – املمارسات والشعائر الثقافية والدينية.

املكان واملحيط

املكان األصيل واملحيط الريفي الباقي: بما يف ذلك القسم الزراعي من املوقع الذي ال يزال يُفلح باألساليب التقليدية. 

اللغة وسائر أشكال الرتاث غري املادي

االستخدام لألغراض الدينية: يعترب املوقع مركزاً روحياً هاماً لجماعة باغاندا وهو املوقع الديني األنشط يف اململكة، ويضم مكاناً يمارس فيه امللك (ويطلق عليه اسم 

كاباكا) وممثلوه شعائر هامة خاصة بثقافة مملكة بوغوندا. ويشمل هذا االستخدام املمارسات والشعائر الثقافية أو الدينية.

الروح واإلحساس

تحمل العنارص املشيدة والطبيعية ملوقع قبور كاسوبي قيماً تاريخية وتقليدية وروحية.

وتمثل هذه الصفات مزيجاً من الخصائص املادية مثل املباني واملخططات، والخصائص غري املادية مثل العمليات الثقافية. ويف عام ٢٠١٠ ترضر أحد املباني، وهو املبنى 

األهم من الناحية املعمارية، يف موقع قبور كاسوبي الكبري البالغة مساحته ٢٦ هكتاراً، من جّراء حريق اندلع يف املكان. وُقطعت عدة تعهدات بإعادة بناء املبنى املترضر.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

ويف حالة املواقع األثرية يجري تقييم األصالة بناء عىل قدرة األطالل األثرية عىل التعبري بصدق عن قيمتها. ويف العديد من الحاالت، من 

شأن إعادة البناء غري املدروسة عرقلة هذه العملية واملس بأصالة املمتلك. وعىل نحو مشابه، لنئ كان تربير إعادة بناء املباني والهياكل 

غري املكتملة يف بعض الظروف ممكناً، فإن ذلك يؤثر يف قدرة تلك املباني والبنى عىل التعبري بصدق عن قيمتها.

ويجب أن يُظهر بيان األصالة كيف يعّرب املمتلك عن قيمته العاملية االستثنائية املحتملة من خالل توضيح الطريقة التي تعّرب فيها 

خصائص املمتلك عن قيمتها حقاً (بمصداقية، وبحق) (انظر الفقرات ٧٩-٨٦ من املبادئ التوجيهية). 

وتِرد يف الجدول التايل أمثلة عىل بعض األسئلة التي يمكن استخدامها يف عملية التقييم. وال ينبغي اعتماد هذه الخصائص واألسئلة دون 

إجراء مراجعة نقدية للقيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك املرشح ولخصائصه، كما ينبغي تحديد هيكلية عملية التقييم بناًء عىل 

املمتلك. وقد يؤدي اعتماد هذا الجدول دون نظرة نقدية باعتباره وصفة نموذجيه إىل مواجهة مشكالت يف الرتشيح.

 

أمثلة عىل األسئلة الخاصة بالتقييم الخصائص   

لجميع الخصائص

الشكل والتصميم

املادة والجوهر

االستعمال والوظيفة

التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة

•  نظراً إىل أنه يجب تقييم األصالة ضمن السياق الثقايف الذي ينتمي إليه املمتلك، ما هو هذا السياق الثقايف؟

•  هل تعّرب الخصائص بمصداقية وبحق عن القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك؟

•  هل يتسنى فهم القيمة العاملية االستثنائية املحتملة ألن الخصائص معقولة وتعّرب حقاً عن هذه القيمة؟

•  ما مدى حضور القيمة يف الخصائص أو إىل أي درجة تعرب الخصائص عنها؟ 

•  ما كانت مواصفات الرتاث الثقايف األصلية للممتلك وكيف تغرّيت مع مرور الزمن؟

•  هل أّدت التغريات يف خصائص املمتلك إىل تقليص القدرة عىل فهم قيمة املمتلك؟

•  هل خضع املمتلك لعملية إعادة بناء بدرجة من الدرجات؟ إذا كانت اإلجابة «نعم»، فهل تم ذلك باالستناد إىل 

عمليات توثيق كاملة ومفصلة؟ هل تم اللجوء إىل نهج غري مدروس يف عملية إعادة البناء؟ من الجدير بالذكر 

أنه يمكن إلعادة البناء أن تمثل جزءاً من قيمة املمتلك يف بعض األحيان. 

•  هل تعرض شكل املمتلك أو تصميمه للتغيري، وإذا تعرض لذلك، فإىل أي مدى؟ من الجدير بالذكر أن التغيري 

يمثل جزءاً من القيمة أحياناً.

•  هل الشكل أو التصميم دقيقان من جميع النواحي؟

•  هل تغرّيت املواد أو نسيج العنارص أو الجوهر أو تم استبدالها؟ وإذا تم ذلك، فإىل أي مدى؟

•  هل أجريت إصالحات استخدمت فيها مواد تقليدية من الثقافة املعنية؟

• بمن يرتبط استعمال املمتلك أو وظيفته؟

• هل ما زال االستعمال أو الوظيفة مستمرين، أم تغرّيا، وملاذا؟

• هل تغرّيت كثافة استعمال املمتلك أو وظيفته؟

• ما درجة متانة اآلليات االجتماعية التي يرتكز عليها استعمال املمتلك أو وظيفته؟

• بمن ترتبط تقاليد املمتلك أو تقنياته أو نظم إدارته؟
• ما درجة متانة اآلليات االجتماعية التي ترتكز عليها التقاليد أو التقنيات أو نظم اإلدارة؟

• هل تغرّيت التقاليد أو التقنيات أو نظم اإلدارة أو أنها يف طور التغيري، وملاذا؟ 
• هل تغرّيت قوة التقاليد أو التقنيات أو نظم اإلدارة، وملاذا؟

• هل أجريت إصالحات استخدمت فيها أساليب تقليدية من الثقافة املعنية؟ 
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

ليس من الرضوري يف الرتشيح أن تؤخذ يف االعتبار الخصائص التي ال تمّت بصلة إىل القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك.

أمثلة عىل األسئلة الخاصة بالتقييم الخصائص   

املكان واملحيط

اللغة وسائر أشكال الرتاث غري املادي

الروح واإلحساس

• هل تغرّي مكان املمتلك أو محيطه؟ وإذا تم ذلك، فلماذا وإىل أي مدى؟

مالحظة: يتطلب تقييم هذه الخصائص توافر معرفة واضحة بحدود املمتلك ومحيطه املالئم، وإال فسيكون لذلك 
تأثري مبارش يف عمليات رسم الحدود.

•  من هم األشخاص الذين يستخدمون اللغة أو يضطلعون بحماية الرتاث غري املادي أو بالوصاية عليه أو 
ممارسته؟

•  هل ما زالت اللغة أو سائر أشكال الرتاث غري املادي قائمة أم أنها تغرّيت، وملاذا؟
•  هل تراجع انتشار استخدام اللغة أو سائر أشكال الرتاث غري املادي، وملاذا؟

•  ما درجة متانة اآلليات االجتماعية التي ترتكز عليها اللغة أو سائر أشكال الرتاث غري املادي؟
•  ما مدى القابلية للبقاء لدى املجموعات السكانية التي تستخدم اللغة أو سائر أشكال الرتاث غري املادي؟

وما هي العوامل التي تهدد قابليتها للبقاء؟ 

• من هم األشخاص الذين يكمن فيهم الروح واإلحساس؟
• هل الروح واإلحساس ما زاال حارضين، أم أنهما تغرّيا، وملاذا؟ 

• هل تراجع مدى تقدير الروح واإلحساس؟
• ما درجة متانة اآلليات االجتماعية التي يرتكز عليها تقدير الروح واإلحساس؟ 

• إىل أي مدى تُعترب املجموعات السكانية التي تُكّن التقدير للروح واإلحساس قابلة للبقاء؟

•••

األصالة والسالمة يف املمتلكات الثقافية

نُظم الري باألفالج يف ُعمان (ُعمان)

تمثل مجموعة نُظم الري باألفالج يف ُعمان زهاء ٠٠٠ ٣ نظام ري من النظم التي ال تزال 

تستخدم حتى يومنا هذا. وتقدم التقنيات الهندسية القديمة نموذجاً يتسم بالديمومة 

واالستدامة الستخدام موارد املياه لزراعة النخيل وغريها من املحاصيل يف أراض 

صحراوية قاحلة للغاية. ويعّرب هذا النوع من النُظم عن اعتماد املجتمعات السالفة التام 

عىل نظام الري هذا، وعن نظام عريق ومنصف وفّعال إلدارة موارد املياه وتشاطرها، 

يقوم عىل التضامن والقيم املجتمعية املشرتكة.

وتم يف البداية ترشيح جزء فقط من كل فلج، يمتد من أم الفلج (املنبع األصيل) إىل 

الرشيعة. أما أجزاء الفلج الواقعة يف املناطق املأهولة التي تستخدم لتلبية احتياجات 

السكان من خالل توفري املياه للطبخ والغسل والزراعة فأضيفت إىل الرتشيح الحقاً، 

فأصبح املمتلك يضم نظام األفالج بأكمله اآلن.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

تقييم سالمة املمتلكات

تنطبق رشوط السالمة عىل املمتلكات الطبيعية والثقافية يف آن واحد.

ورشط السالمة هو عبارة عن قياس ملدى احتفاظ املمتلك الرتاثي بتمامه وكمال الصفات التي تضفي عليه قيمة عاملية استثنائية. ويجب 
بالتايل فهم قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة عىل نحو جيد قبل تقييم مدى وفائه برشوط السالمة.

وتنص الفقرة ٨٨ من املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي،

عىل رضورة تقييم العوامل التالية:
• احتواء املمتلك عىل كل العنارص [الصفات] الالزمة للتعبري عن قيمته العاملية االستثنائية؛

• أن يكون حجمه كافياً بحيث يعّرب عن شتى املعالم والعمليات التي تجسد أهميته؛
• مدى ترضره من جراء التنمية و/أو اإلهمال.

ويتضح مما تقّدم أن «تمام املمتلك» و«كمال صفاته» و«غياب املخاطر» هي الرشوط الرئيسية للسالمة. ويمكن تعريف هذه العبارات 
عىل النحو التايل:

• تشري عبارة «تمام املمتلك» إىل أن املمتلك يحتوي عىل كل الصفات الالزمة للتعبري عن قيمته؛
يُفقد  لم  الصفات  هذه  من  أياً  أن  يعني  مما  متماسكة،  زالت  ما  الالزمة  الصفات  كل  أن  إىل  املمتلك»  صفات  «كمال  عبارة  •  تشري 

ولم يتعرض ألرضار كبرية أو للتلف؛
•  تشري عبارة «غياب املخاطر» إىل أن أياً من صفات املمتلك ليس مهدداً من جراء التنمية أو التدهور أو اإلهمال.

 وتقدم املبادئ التوجيهية إرشادات محددة بشأن مختلف معايري الرتاث العاملي التي يتعني فهمها جيداً (الفقرات من ٨٩ إىل ٩٥).

املعالم التاريخية ملدينة نارا القديمة (اليابان)

تتسم مختلف عنارص هذا املمتلك بدرجة عالية من األصالة. وتتيح مبادئ الصون 

املتّبعة يف اليابان االستعاضة عن العنارص املعمارية املترضرة أو املتدهورة بطريقة 

تضمن احرتام املواد والتقنيات التي استخدمها عمال البناء األصليون.

ولقد أُجريت بعض أعمال إعادة البناء يف موقع قرص نارا. وأتاحت استمرارية الفن 

املعماري التقليدي يف اليابان، والكم الكبري من البيانات التي تم جمعها يف إطار عمليات 

التنقيب عن اآلثار، إعادة بناء املنشآت مع ضمان احتفاظها بدرجة عالية من األصالة 

من حيث التصميم ومواد البناء.

وينطبق التقييم عينه عىل عمليات إعادة بناء الحدائق. وتُعترب البوابة الجنوبية أو 

ما يُعرف باسم «سوزاكو» العنرص الوحيد الذي يمكن القول إنه تمت إعادة بنائه 

عىل أساس افرتاضات معينة. وبصورة عامة، ترتكز تفاصيل البناء والعنارص الزخرفية 

الدقيقة عىل اآلثار املكتشفة وعىل الطريقة التي ُصممت بها ممتلكات من الحقبة عينها 

توجد يف مواقع أخرى.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

ويجب أن يوضح بيان السالمة طريقة توزيع مجموعة املعالم والعمليات و/أو الصفات التي تجسد قيمة املمتلك العاملية االستثنائية 

املحتملة ضمن حدود املوقع، وأن يبني أن كل جزء من أجزاء املمتلك املهمة ما زال يحتفظ بقيمته أو يتسم بمعالم أو صفات مميزة، 

إىل أسس منطقية وعلمية  وأن املمتلك يف حالة صون مقبولة وأن قيمته غري معرضة للخطر. وعىل الدول األطراف أن تستند دائماً 

الختيار املنطقة املرجو ترشيحها.

العاملية  بقيمته  تتعلق  ال  التي  املمتلك  أجزاء  صون  حالة  العاملي  بالرتاث  الخاصة  الرتشيح  ملفات  يف  تحدد  أن  الرضوري  غري  ومن 

االستثنائية املحتملة. كما يجب تفادي التطرق إىل مفاهيم خاصة بالسالمة ال صلة لها بالرتاث العاملي أو بالقيم الرتاثية للممتلك املعني.

وترد فيما ييل أمثلة عىل األسئلة املفيدة التي يمكن طرحها عند تقييم سالمة املمتلك:

•  هل املعالم والصفات الرئيسية التي تجسد قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة كاملة وسليمة؟

•  هل يحتوي املمتلك عىل كل العنارص الالزمة للتعبري عن قيمته العاملية االستثنائية املحتملة؟

•  هل يُعترب حجم املمتلك كافياً للتعبري عن شتى املعالم والعمليات املجسدة ألهميته؟

•  هل املعالم والصفات الرئيسية للممتلك يف حالة صون جيدة ويف وضع سليم؟

•  يف حالة املناظر الطبيعية الثقافية واملدن التاريخية وسائر املمتلكات الثقافية الحية، هل العمليات والعالقات والوظائف الحيوية التي 

تُعد من العوامل األساسية بالنسبة إىل الطابع املميز للممتلك قائمة حتى اآلن ومتينة؟

•  يف حالة املمتلكات الطبيعية، هل العمليات والعالقات والوظائف الحيوية التي تُعد من العوامل األساسية بالنسبة إىل املعالم املادية 

للممتلك (مثل شكل األرض واملوائل) قائمة حتى اآلن ومتينة ولها من االعرتاف ما يضمن استمراريتها؟

•  هل املمتلك مترضرمن جراء التنمية أو اإلهمال أو أي عملية أخرى تتسبب يف تدهوره؟

•  هل العمليات التي قد تؤدي إىل تدهور املمتلك تحت السيطرة؟

من هذه األسئلة يرتبط بحدود املمتلك. فإذا كانت العنارص الالزمة غري موجودة ضمن هذه الحدود أو  وتجدر اإلشارة إىل أن عدداً 

ملعالجة هاتني املسألتني. ومع أنه قد يكون من السهل رسم  إذا كان اتّساع املمتلك غري كاٍف، فيتعني إعادة النظر يف حدود املمتلك 

حدود املمتلك عىل أساس الرتتيبات اإلدارية أو حقوق امللكية، فإن هذا النوع من اإلجراءات قد ال ينسجم دائماً مع قيمة املمتلك العاملية 

االستثنائية املحتملة. ويعني ذلك أن الرتتيبات اإلدارية ينبغي أال تكون املعيار األسايس الذي يُرتكز عليه لدى رسم حدود املمتلك.

ويمكن القول إن املمتلكات التي تمثل منظراً طبيعياً أو موئالً أو نظاماً جيولوجياً أو ثقافياً أوسع نطاقاً تفي برشوط السالمة. ولكن 

من املهم تقديم معلومات تثبت أن الحدود الفاصلة بني املمتلك ومحيطه الواسع قد ُحددت بناًء عىل أسس منطقية وأن املمتلك يتسم 

بقيمة عاملية استثنائية تميزه عن محيطه الواسع.

وفيما يخص املمتلكات التي تتسم مناظرها الطبيعية أو قيمها الرتاثية أو عملياتها بطابع معقد، فيمكن رسم خريطة تبنّي الصفات 

التي تجسد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة وتظهر بالتايل الحدود املنطقية للممتلك. وتُعد الخرائط وسيلة جيدة لتأكيد وفاء املمتلك 

برشط السالمة فمن شأنها أن تبنّي أن جميع القيم الرتاثية للممتلك توجد فعالً ضمن حدوده.

ويُعترب االستخدام البرشي للممتلكات الطبيعية والثقافية مقبوالً ومتوافقاً مع رشوط اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي إذا كان مستداماً 

ومنسجماً مع قيم املمتلك الرتاثية. ومن املهم أن تتضمن وثيقة الرتشيح تقييماً نقدياً لحالة املمتلك وأن تحدد بعبارات صادقة ورصيحة 

أجزاء املمتلك التي يمكن أن تكون قد تأثرت بالنشاط البرشي أو غري ذلك من العوامل.

السالمة واألصالة هما جانبان 

مختلفان من جوانب القيمة 

العاملية االستثنائية للممتلك.

هــــــــامةرسـالة 
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

وقد تكون عنارص املمتلك يف بعض الحاالت منفصلة جغرافياً ومتباعدة فيما بينها. وبما أنه من غري املستحسن ترشيح ممتلك له حدود 
واسعة جداً، فإنه قد يكون من األنسب يف هذه الحاالت تقديم ترشيح متسلسل.

التحليل املقارن

للتحليل املقارن غرضان يتمثل أولهما يف تحديد ما إذا كان املمتلك أهالً لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي. أما الغرض الثاني، فيتمثل يف 
تقديم معلومات تثبت أنه ال توجد يف املنطقة الجغرافية الثقافية املعنية (بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) أو عىل صعيد العالم (بالنسبة 
إىل املمتلكات الطبيعية) ممتلكات مشابهة تتسم بقيم تراثية مماثلة وقد يتم بالتايل ترشيحها يف املستقبل. وتختلف املناطق الجغرافية 

الثقافية باختالف القيم التي يعرب عنها املمتلك، ويمكن أن تُحدَّد عىل الصعيد اإلقليمي أو العاملي.

وتبدأ عملية التحليل املقارن بتحديد مجموعة املعالم والصفات املتصلة بالقيمة العاملية االستثنائية املحتملة التي ستجري مقارنتها. 
وبعبارة أخرى، يتعني تحديد الخصائص املميزة للممتلك والطريقة التي تتجىل بها هذه الخصائص.

ويجب مقارنة املمتلك املزمع ترشيحه بممتلكات تعّرب عن القيم ذاتها وتوجد يف منطقة جغرافية ثقافية محددة (بالنسبة إىل املمتلكات 
الثقافية) أو يف أي بقعة من العالم (بالنسبة إىل املمتلكات الطبيعية)، مما يقيض بتحديد القيم الرتاثية للممتلك عىل نحو واضح. وتُتخذ 

هذه القيم أساساً لتحديد اإلطار الجغرايف الثقايف يف حالة املمتلكات الثقافية. وقد يمثل هذا اإلطار العالم برمته يف بعض الحاالت.

وفيما يخص املمتلكات الطبيعية، يجب أن يكون التحليل املقارن ذا نطاق عاملي، أي أنه يتعني مقارنة املمتلك بممتلكات مشابهة له 
يف مناطق أخرى من العالم، ال أن يقارن فقط بممتلكات تقع يف نفس املنطقة التي يوجد فيها. فإذا كان الرتشيح يتعلق مثالً بصحراء 
بسائر  تقع يف إحدى مناطق أفريقيا، فينبغي أال تقارن هذه الصحراء بصحارى موجودة يف مناطق أفريقية أخرى فقط، بل أيضاً 

الصحارى املوجودة يف العالم.

وبالنسبة إىل الرتشيحات املتسلسلة، فإن التحليل املقارن للممتلك برمته يرتكز عىل املبادئ عينها التي يستند إليها التحليل املقارن ملمتلك 
يتألف من عنرص واحد. فيتعني مقارنة املعالم والصفات املتصلة بالقيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك املتسلسل بممتلكات أخرى 
إلثبات مسألتني هما أن املمتلك يمكن أن يُدرج يف قائمة الرتاث العاملي وأنه ال توجد أي ممتلكات متسلسلة مشابهة قد يتم ترشيحها 
يف املستقبل. ولكن التحليل املقارن الخاص باملمتلكات املتسلسلة له شق ثان يرتبط باختيار العنارص. فيجب أن يوضح ملف الرتشيح 

أسباب اختيار العنارص عن طريق مقارنتها بعنارص مشابهة وتقديم مسوغات هذا الخيار.

وتتمثل الخطوة األوىل التي ينبغي القيام بها يف إطار التحليل املقارن يف التأكد مما إذا كانت مجموعة القيم والصفات التي يتسم بها 
املمتلك ممثلة يف قائمة الرتاث العاملي أم ال. ويتم ذلك عن طريق مقارنة املمتلك املزمع ترشيحه بممتلكات مشابهة له سبق أن تم إدراجها 

يف قائمة الرتاث العاملي. وينبغي أن تتيح هذه املقارنة التوصل إىل استنتاج محدد.

ومن املحتمل أال تتضمن قائمة الرتاث العاملي ممتلكات يمكن مقارنتها باملمتلك املعني. ويجب التنبه إىل أن التحليل املقارن ال يرمي إىل 
إبراز الطابع الفريد للممتلك، بل يرمي إىل إثبات وجود مؤرشات قوية جداً تدل عىل أن املمتلك يتسم بقيمة عاملية استثنائية يف سياق 

محدد.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

وتقيض الخطوة التالية بتحديد ما إذا كانت توجد يف املنطقة الجغرافية الثقافية عينها، أو يف مناطق أخرى من العالم حسب الحاالت، 
ممتلكات مشابهة قد يتم ترشيحها يف املستقبل. ويتعني مقارنة املمتلك املعني بممتلكات أخرى معروفة استناداً إىل القيم والصفات التي 
تم اختيارها. ويف هذه الحالة أيضاً، ينبغي أن تفيض عملية املقارنة إىل استنتاج محدد وأن توضح األسباب التي تجعل املمتلك املعني 
املثال األبرز أو األكثر تعبرياً بني املمتلكات املشابهة له إذا وِجدت ممتلكات من هذا النوع، وأن تبنّي ما إذا كان من املحتمل أن تُضاف 

إليه ممتلكات أخرى يف املستقبل يف إطار ترشيح متسلسل.

ومن الجدير بالذكر أن املقارنات التي تتم حسب تصنيف املمتلكات أو التي تتعلق بعنارص محددة تابعة للممتلك املعني وملمتلكات 
أخرى ال تُعترب مجدية إال إذا كانت ترتبط مبارشًة بالقيم التي يراد تسليط الضوء عليها.

وتشكل مسألتا األصالة والسالمة جزءاً مهماً من التحليل املقارن. فبعض املمتلكات املشابهة قد تكون أفضل من املمتلك املعني أو أقل 
شأناً منه من حيث األصالة والسالمة، وهو أمر يؤثر يف قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة.

وعند انتهاء التحليل املقارن، يُفرتض أن يتسنى تحديد أهمية املمتلك املزمع ترشيحه قياساً إىل املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي 
وإىل مجموعة املمتلكات املشابهة له يف املنطقة الجغرافية الثقافية املعنية (بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) أو عىل صعيد العالم (بالنسبة 
لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي وأنه ال توجد أي  إىل املمتلكات الطبيعية). ويجب أن يبنّي التحليل األسباب التي تجعل املمتلك أهالً 

ممتلكات مشابهة قد يتم ترشيحها يف املستقبل.

ويمكن الحصول عىل معلومات مفيدة بشأن املمتلكات املتشابهة من املصادر التالية:
• قائمة الرتاث العاملي؛

•  ملفات الرتشيح، وتقارير التقييم الصادرة عن الهيئات االستشارية، والقرارات السابقة التي اتخذتها لجنة الرتاث العاملي بشأن 
املمتلكات املتشابهة املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي؛

•  املراجع التي تتضمن معلومات عن املمتلكات التي لم يوَص بإدراجها يف قائمة الرتاث العاملي، فهذه املعلومات تتيح تحديد درجة 
األهمية التي يُفرتض أن يتسم بها املمتلك كي يُعترب ذا قيمة عاملية استثنائية؛

•  القوائم املؤقتة املتوافرة يف البلد املعني بالرتشيح ويف بلدان أخرى؛
سد  العاملي:  الرتاث  املعنونة «World Heritage List: Filling the Gaps – An Action Plan for the Future» (قائمة  •  الوثيقة 

الثغرات - خطة عمل للمستقبل) والتي أعدها املجلس الدويل لآلثار واملواقع بشأن املمتلكات الثقافية (ICOMOS, 2005a)؛
•  الدراسات املواضيعية الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية واملجلس الدويل لآلثار واملواقع؛

التغريات التي شهدتها معايري الرتاث العاملي مع الوقت

ال بد من مراعاة التغريات التي شهدتها معايري الرتاث العاملي مع الوقت عند مقارنة املمتلك املعني بممتلكات مدرجة يف قائمة الرتاث 

العاملي. فقبل عام ٢٠٠٥، كانت تُستخدم قائمة معايري خاصة باملمتلكات الثقافية (املعايري من ١ إىل ٦) وأخرى خاصة باملمتلكات 

الطبيعية (املعايري من ٧ إىل ١٠). ولكن اعتباراً من عام ٢٠٠٥، وهو تاريخ اعتماد النسخة املعدلة للمبادئ التوجيهية، اعتُمدت قائمة 

واحدة تشتمل عىل عرشة معايري. ويبنّي الجدول أدناه العالقة بني نظامي الرتقيم السابق والجديد.

ويتضح من هذه املقارنة أن الرتتيب النسبي للمعايري األربعة السابقة الخاصة باملمتلكات الطبيعية قد تغري يف القائمة الجديدة وأن 

املعيار (٣) السابق الخاص باملمتلكات الطبيعية بات يأتي قبل املعايري األخرى املتعلقة بهذه املمتلكات ((١) و(٢) و(٤)) يف النسخة 

الحالية للمبادئ التوجيهية. وإىل جانب ذلك، فإن نص املعايري تغري أيضاً عىل مر السنني، مع اإلشارة إىل أن أهم التعديالت تمت يف عام 

١٩٩٢. ومن املهم التنبه إىل هذا األمر عند إجراء مقارنات مع ممتلكات أُدرجت يف قائمة الرتاث العاملي قبل هذا التاريخ وبعده.

معايري املمتلكات الطبيعية معايري املمتلكات الثقافية    

(٤)  (٣)  (٢)  (١)  (٦)  (٥)  (٤)  (٣)  (٢)  (١)  املبادئ التوجيهية قبل عام ٢٠٠٥ 

(١٠)  (٧)  (٩)  (٨)  (٦)  (٥)  (٤)  (٣)  (٢)  (١)  املبادئ التوجيهية بعد عام ٢٠٠٥ 
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

•  قاعدة البيانات العاملية الخاصة باملواقع املحمية (www.wdpa.org)، فيما يخص املمتلكات الطبيعية؛
ومواقعها  الحديثة  الحركة  مباني  وصون  لتوثيق  الدولية  اللجنة  (مثل  أخرى  متخصصة  منظمات  تعدها  التي  الحرص  •  قوائم 

ومجمعاتها الحرضية أو اللجنة الدولية لصون الرتاث الصناعي)؛
•  التقارير البحثية أو املطبوعات األخرى املتوافرة، أو املعلومات الصادرة عن خرباء دوليني معنيني بهذا املجال.

وترد يف القسم ١-١ من هذا الدليل عناوين صفحات اإلنرتنت الخاصة بعدد من املصادر املذكورة أعاله.

ويُعد الخرباء الوطنيون والدوليون العاملون يف مجاالت تتعلق باملمتلك املزمع ترشيحه مصدراً مهماً للمعلومات. فاالستعانة بأفضل 
يف سياق إعداد ملف الرتشيح.  الخرباء الوطنيني وبخرباء دوليني إلجراء التحليل املقارن أو استعراضه قد تكون خطوة مفيدة جداً 
ويُستحسن إجراء هذا التحليل يف أقرب مرحلة ممكنة من مراحل الرتشيح ويمكن من حيث املبدأ إجراء تحليل مقارن للمواقع املدرجة 

يف القوائم املؤقتة للدول األطراف يف االتفاقية، فهذا األمر يساعد عىل تحديد األولويات فيما يخص الرتشيحات املقبلة.

مثال عىل االستعانة بفريق خرباء إلجراء التحليل املقارن

يف بعض الحاالت، وال سيما فيما يتعلق باملمتلكات الطبيعية، قد تكون االستعانة بفريق خرباء الطريقة األنسب إلجراء التحليل املقارن، 

وذلك عىل النحو التايل:

١-  يتعني تصنيف كل ممتلك سيشكل موضوع ترشيح جديد تصنيفاً واضحاً وفقاً ملا ييل:

•  املوضوع والسياق الجغرايف الثقايف واألقاليم البيولوجية الجغرافية التي يمثلها املمتلك. ويجب أن يرتكز هذا التصنيف عىل الفئات 

الواردة يف التحليالت التي يجريها االتحاد العاملي لصون الطبيعة واملجلس الدويل لآلثار واملواقع بشأن قائمة الرتاث العاملي 

والقوائم املؤقتة، ومنها األرايض الرطبة، والصحاري، واملناطق البحرية والساحلية، والفنون الصخرية، والجسور، واملناظر 

الطبيعية الثقافية، وما إىل ذلك.

•  املعايري املحددة الخاصة بالرتاث العاملي التي ستُستخدم إلجراء التحليل املقارن عىل نطاق املنطقة الجغرافية الثقافية املعنية 

(بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) أو عىل صعيد العالم (بالنسبة إىل املمتلكات الطبيعية).

٢-  بناًء عىل الفئة التي يُصنف فيها املمتلك، يتعني عىل الدولة الطرف إنشاء فريق خرباء يضم أخصائيني يف املوضوعات والسياق 

الجغرايف الثقايف واألقاليم البيولوجية الجغرافية التي يمثلها املمتلك. وينبغي أن يتألف فريق الخرباء من أخصائيني وطنيني 

ويُستحسن أن يشمل أيضاً خرباء دوليني كي تكون عملية التحليل بمراحلها كافة ذات اتجاه عاملي. ويمكن للهيئات االستشارية أن 

تسدي املشورة بشأن اختيار الخرباء الدوليني إىل الدول األطراف التي تقدم طلبات لهذا الغرض. ويتعني أن يضم الفريق الخرباء 

املعنيني بتحديد قيم املمتلك واالتفاق عليها يف مرحلة أولية. كما يُستحسن أن يشمل الفريق خرباء بإمكانهم أن يقدموا وجهات نظر 

دولية تتجاوز بنطاقها حدود البلد أو املنطقة املعنية. وإذا تعذر عىل هؤالء الخرباء املشاركة يف اجتماعات الفريق، فيمكن استشارتهم 

باستخدام الربيد اإللكرتوني أو الربيد العادي

٣-  ينبغي لفريق الخرباء أن يحدد مجموعة واسعة من املمتلكات التي ستشكل أساساً للتحليل املقارن. ويمكن الرجوع إىل مصادر 

املعلومات املذكورة أعاله للحصول عىل معلومات مفيدة تيّرس اختيار هذه املمتلكات.

٤-  يتعني عىل فريق الخرباء بعد ذلك أن يجمع أكرب قدر ممكن من املعلومات الكمية والنوعية بشأن املمتلك املزمع ترشيحه واملمتلكات 

املشابهة التي سيغطيها التحليل املقارن، وذلك بغية تحديد أهمية املمتلك قياساً إىل املمتلكات األخرى. وينبغي أن تكون املعايري التي 

يُرجح ترشيح املمتلك بمقتضاها نقطة انطالق عملية جمع املعلومات والتحليل املقارن. ومن غري الرضوري إعداد التحليل املقارن 

يف شكل وثيقة وصفية مطولة، إذ يكفي أن تحدد مصادر املعلومات املستخدمة فيه بوضوح. ويمكن تقديم نتائج التحليل املقارن يف 

جدول موحد. وتنص املبادئ التوجيهية عىل أن من املفيد التطرق إىل حالة الصون النسبية ملختلف املمتلكات يف إطار التحليل املقارن. 

وتجدر اإلشارة إىل أن احتمال تكريس القيمة العاملية االستثنائية للممتلكات التي تكون يف حالة سيئة أو التي ال تتم حمايتها وإدارتها 

بفعالية يقل عن احتمال تكريس القيمة العاملية االستثنائية للممتلكات املشابهة لها من حيث األهمية، والتي تكون يف حالة جيدة وتتم 

حمايتها وإدارتها بتدابري تفي بأعىل املعايري.

٥-  ينبغي لفريق الخرباء أن يعد الوثيقة النهائية للتحليل املقارن استناداً إىل ما أجراه من بحوث ومناقشات، وإىل االستنتاجات التي تم 

التوصل إليها فيما يخص املمتلك املزمع ترشيحه (انظر أيضاً املالحظات الواردة أدناه بشأن االستنتاجات).
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ملا ذُكر آنفاً، تتوافر أنواع مختلفة من األطر البحثية التي قد تساعد عىل فهم القيم الرتاثية للممتلك، ومنها األطر املواضيعية  ووفقاً 

والتصنيفية واألطر الزمنية التي توزع فيها املعلومات حسب املناطق. ويمكن استخدام هذه األطر البحثية أيضاً فيما يخص املمتلكات 

املتشابهة.

ويف بعض األحيان، قد ال تتوافر أي معلومات أو دراسات يمكن االستناد إليها إلجراء التحليل املقارن أو قد تكون املعلومات املتوافرة 

محدودة للغاية. ويمكن يف هذه الحاالت إجراء سلسلة من البحوث لجمع املعلومات الالزمة، أو دعوة خرباء مرموقني أو منظمات 

ذائعة الصيت من األوساط املختصة إىل القيام بهذا العمل. ويُستحسن عادًة أال يشارك هؤالء الخرباء أو املنظمات يف عملية الرتشيح 

وأن يتمتعوا باملصداقية عىل الصعيد الدويل. وقد ينطوي ذلك عىل تكاليف إضافية.

وإذا كانت املسائل اللغوية تشكل عائقاً يحول دون الحصول عىل املعلومات الالزمة للتحليل املقارن من بلدان أخرى، فال بد من معالجة 

هذه املسألة ألن من غري املقبول ال من الناحية الفكرية وال من الناحية العملية أن يتم التغايض عن مجموعة كاملة من املعلومات املهمة 

جداً بالنسبة إىل التحليل املقارن ملجرد أسباب لغوية.

ويكتيس التحليل املقارن أهمية بالغة ألنه يتيح فهم القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك املزمع ترشيحه ويساعد عىل تحديد 

هذه القيمة.

ويجب أن يفيض التحليل املقارن إىل استنتاجات محددة بشأن املمتلك. وتسهم التحليالت املقارنة املعمقة واملوضوعية إسهاماً كبرياً يف 

تحقيق هدف ملف الرتشيح. ويمكن أن يؤدي التحليل املقارن إىل ثالثة استنتاجات مختلفة تتمثل فيما ييل:

•  يتفوق املمتلك املعني عىل املمتلكات املشابهة له من حيث األهمية ومن شأنه أن يسد ثغرة كبرية يف قائمة الرتاث العاملي، ويتعني عىل 

الدولة الطرف أن تميض قدماً يف عملية الرتشيح؛

من املمتلكات املشابهة له وال يتيح سد أي ثغرة يف قائمة الرتاث العاملي، وقد يتعني عىل الدولة الطرف أن  •  املمتلك املعني أقل شأناً 

تعيد النظر بعناية يف جدوى ترشيح املمتلك؛

العاملية  املمتلك  قيمة  بشأن  املقدمة  الحجج  أن  عىل  األمر  هذا  يدل  وقد  له.  املشابهة  املمتلكات  أهمية  املعني  املمتلك  أهمية  •  توازي 

االستثنائية املحتملة ضعيفة نسبياً أو يصعب البت فيها. ويف الحاالت التي يتبني فيها أنه ال يوجد إال عدد قليل من املواقع التي تتفوق 

عىل املمتلك املعني من حيث األهمية، يتعني النظر يف إمكانية توسيع نطاق املفهوم الذي يمثله املمتلك أو ربطه بممتلكات أخرى يف 

إطار ترشيح متسلسل و/أو ترشيح عرب وطني.

وفيما يخص االقرتاحات املتعلقة بتوسيع نطاق ممتلكات مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، ينبغي االطالع بعناية عىل مضمون التحليل 

املقارن املوجود يف ملف الرتشيح األصيل بغية مقارنة اقرتاح توسيع الحدود بالرتشيح األصيل والنظر يف الطريقة التي يرتبط بها هذا 

االقرتاح بالقيم املحددة يف الرتشيح األصيل.

ويف الختام، ترد أدناه بعض املبادئ الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند إجراء التحليل املقارن:

•  يجب أن يتسم التحليل بأعىل درجة ممكنة من الدقة واملوضوعية وأن يبقى دائماً واسع النطاق. ويجب تفادي استخدام عبارات نابعة 

من مشاعر االعتزاز الوطني ألن ذلك قد يحد من موضوعية التحليل (مثالً «يجسد هذا املمتلك جوهرة تراثنا الوطني")؛

من املفيد االستعانة بخرباء 

دوليني كي يستعرضوا التحليل.

هــــــــامةرسـالة 
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•  يجب أن يرتكز التحليل عىل أدق املعلومات العلمية املتوافرة عىل الصعيدين الوطني والدويل. ويمكن استخدام التقارير والوثائق 

اإلدارية واملقاالت واملنشورات غري الرسمية رشيطة توفري نسخ منها يف ملف الرتشيح؛

•  ينبغي ذكر الدراسات املواضيعية املتوافرة، وذلك فقط لتُتخذ أساساً يف إطار تحليل أوسع نطاقاً. وال يمكن التغايض عن الدراسات 

املواضيعية املهمة؛

•  تعترب عمليات التقييم العاملية املتعلقة بأولويات صون املمتلكات الطبيعية مفيدة للغاية ويمكن أن توفر معلومات قيّمة لتحديد أهمية 

للصندوق  ملؤسسة الصون الدولية أو «املناطق اإليكولوجية املائتان»  للتنوع البيولوجي»  ممتلك ما (انظر مثالً «النقاط الحيوية 

العاملي للطبيعة). ولكن عمليات التقييم املذكورة ال تُجرى خصيصاً للبت يف مسألة القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلكات. 

ويوىص إذاً باالستناد يف املقام األول إىل عمليات التقييم العاملية التي يمكن أن تساعد عىل تحديد مدى اتسام ممتلك ما بسمات فريدة 

عىل الصعيد العاملي؛

آرائهم  اللتماس  بارزين  ودوليني  وطنيني  خرباء  إىل  النص  بإحالة  بشدة  يوىص  املقارن،  للتحليل  األويل  املرشوع  استكمال  •  عند 

والحصول عىل معلومات إضافية، وللتحقق من دقة نتائج التحليل. ويمكن للهيئات االستشارية، بناًء عىل طلب من الدول األطراف، 

أن تسدي املشورة بشأن أبرز الخرباء الذين بإمكانهم أن يقدموا آراء مستنرية بشأن التحليل أو أن يتحققوا من مضمونه. ويُعترب 

استكمال املرشوع األويل للتحليل املقارن مرحلة مهمة من عملية الرتشيح

املقرتح.  الرتشيح  قبول  احتمال  من  يحد  أمر  وهو  الرتشيح،  ملفات  يف  الضعف  مواطن  أحد  املقارن  التحليل  يشكل  ما  وغالباً 

وترد فيما ييل بعض أوجه القصور التي يجب تفاديها عند إجراء التحليل املقارن:

•  عدم االلتزام بمبادئ املوضوعية؛

املعنية  الثقافية  الجغرافية  املنطقة  إطار  خارج  ترشيحه  املزمع  للممتلك  مشابهة  ممتلكات  عن  للبحث  الالزمة  الجهود  بذل  •  عدم 

(بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) أو عىل صعيد العالم (بالنسبة إىل املمتلكات الطبيعية)؛

•  االكتفاء باستخدام قائمة الرتاث العاملي والقوائم املؤقتة كمصدر للمعلومات بشأن املمتلكات املتشابهة؛

•  مقارنة املمتلك املعني بممتلكات يظهر بوضوح أنها تقل عنه أهميًة، وذلك لتعزيز األهمية املفرتضة لهذا املمتلك؛

•  مقارنة املمتلك املعني بممتلكات مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي ال تجمعه بها أي قواسم مشرتكة؛

من الرتكيز عىل قيمته العاملية االستثنائية املحتملة وعىل  •  االرتكاز عىل جوانب ثانوية أو صفات غري مهمة من املمتلك املعني، بدالً 

الصفات املحددة التي ترتبط بهذه القيمة.

وإذا لم يسفر التحليل عن نتائج متينة ومقنعة، فإنه يتعني إعادة النظر يف جدوى تقديم ملف الرتشيح.

مفصل مواضيعي  تحليل  بإعداد   الطرف  الدولة  قيام 

الدراسات  بشأن  املفيدة  املصادر  من  مجموعة  الدليل  هذا  من   ١-١ القسم  يف  وترد  املقارن.  التحليل  يف  كبرياً  إسهاماً  تسهم  أن  املواضيعية  البحوث  شأن  من 

املواضيعية.

املعتاد  من  تفصيالً  وأكثر  معمقاً  مواضيعياً  تحليالً  تجري  أن  طرف  دولة  ألي  يمكن  واملواقع،  لآلثار  الدويل  املجلس  يعدها  التي  املواضيعية  الدراسات  جانب  وإىل 

املواضيعية: الدراسات  عىل  األمثلة  بعض  ييل  فيما  ويرد  محدد.  ممتلك  ترشيح  تدعم  إضافية  معلومات  جمع  إىل  التحديد  وجه  عىل  يرمي 

أخرى؛ بلدان  فيها  شاركت  عمل  حلقات  عدة  أثر  عىل  فرنسا  أعدتها  والتي  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  يف  الرعوي  بالنشاط  املتعلقة  املواضيعية  •  الدراسة 

قائمة  يف  املوقع  هذا  إدراج  وقت  أُعدت  والتي  ولومبارديا (إيطاليا)  بيمونتي  يف  املقدسة)  مونتي»(الجبال  بموقع «ساكري  الخاصة  الشاملة  املواضيعية  •  الدراسة 

العاملي؛ الرتاث 

أدناه)؛ مواضيعية (انظر  دراسة  شكل  يف  أتت  مقارنة  دراسة  املتحدة)  التجاري» (اململكة  ليفربول  موقع «مرفأ  ترشيح  ملف  •  تضمن 
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الثقايف» (موريشيوس)  الطبيعي  مورن  لو  موقع «منظر  ترشيح  ملف  •  شمل 

الرق؛ مقاومة  حركة  بشأن  مواضيعياً  تحليالً 

خيسوس  وكنيسة  املحمية  ميغيل  سان  موقع «مدينة  ترشيح  ملف  •  تضمن 

دراسة  شكل  يف  أتى  مقارناً  تحليالً  أتوتونيلكو» (املكسيك)  دي  نازارينو 

إطاراً  وشمل  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  املستعمرة  للمدن  مواضيعية 

مالئماً. إقليمياً 
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تحليل مقارن

مرفأ ليفربول التجاري (اململكة املتحدة)

يُعترب التحليل املقارن الخاص بهذا املمتلك مثاالً جيداً لألسباب التالية:

•  إنه يتناول املوضوع املهم الذي ينبغي تقييم املمتلك عىل أساسه، وهو أن املوقع كان مرفأً يف عهد اإلمرباطورية الربيطانية وكان أيضاً مرفأ يقصده املهاجرون من 

أوروبا؛

•  إنه يبدأ بمقارنة مع املرافئ األخرى يف اململكة املتحدة ويرشح الصفات التي تضفي عىل املمتلك قيمة عاملية استثنائية أي حجمه، وسعته، وطبيعة عمليات الشحن 

ووتريتها، وبناه األساسية، والعالقات التجارية مع املدينة املضيفة. وشكلت مسألتا األصالة والسالمة جزءاً مهماً من عمليات املقارنة املذكورة؛

•  إنه يتطرق إىل املرافئ املشابهة يف أوروبا وإىل عدد من املرافئ األخرى ذات 

األهمية الرمزية إلبراز السمات املميزة ملوقع ليفربول. وتم استعراض هذه 

املرافئ استناداً إىل معيار القيمة العاملية االستثنائية املحتملة وإىل مسألتي 

السالمة واألصالة؛

•  إنه يتناول عدداً من املواقع املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، بما يف ذلك 

املواقع التي أدرجت بوصفها مرافئ واملواقع املدرجة التي تشمل مرافئ. 

وتم االستناد هنا أيضاً إىل معيار القيمة العاملية االستثنائية املحتملة.

وجاء يف خالصة ملف الرتشيح ما ييل: «يُعترب مرفأ ليفربول التجاري املرفأ 

عىل املبادالت  الكبري الوحيد عىل الصعيد الدويل الذي تركز أنشطته حرصاً 

التجارية، وما من مرفأ آخر يف العالم يعّرب عما كان لإلمرباطورية الربيطانية أو أي إمرباطورية أخرى من ثروة وطموح وقوة مثل مرفأ ليفربول. ومع أن املرافئ 

املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي هي أقدم من مرفأ ليفربول أو لها تاريخ أطول، فإن أياً منها ال يجسد القيم واألهمية التاريخية التي يتسم بها املنظر الطبيعي الحرضي 

ملرفأ ليفربول. وكما كان الوضع يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، ويف أوائل القرن العرشين، فإن مرفأ ليفربول ال يزال يتميز عن جميع املرافئ املشابهة له،

وال سيما من حيث مدى احتفاظه ببناه األساسية ومنظره الحرضي التاريخي».

حديقة ميغواشا الوطنية (كندا) 

يُعد التحليل املقارن املتعلق بحديقة ميغواشا الوطنية يف كندا، وهي موقع أحفوري يعود إىل العرص الديفوني، أشمل التحليالت املقارنة التي أُجريت حتى اآلن بشأن 

املمتلكات الطبيعية ذات األهمية الجيولوجية. ويعترب االتحاد العاملي لصون الطبيعة أن املنهجية العلمية املبتكرة التي استُخدمت إلجراء التحليل املقارن الخاص بحديقة 

ميغواشا الوطنية هي منهجية نموذجية يتعني اعتمادها عىل نطاق أوسع بعد تكييفها نظراً إىل جدواها يف تقييم املواقع الطبيعية. وترتكز املنهجية املذكورة عىل املحاور 

الثالثة التالية:

حالة
سة 
درا

•••

 ©
 O

U
R PLA

CE – The W
orld H

eritage
Collection

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

٧٢



ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

كتابة بيان القيمة العاملية االستثنائية

يوىص بشدة بإعداد بيان متني ودقيق إلبراز القيمة العاملية االستثنائية للممتلك، وذلك قبل مبارشة اإلعداد الفعيل مللف الرتشيح بفرتة 
طويلة. وال بد من توافر بيان من هذا النوع كي يتكلل ملف الرتشيح بالنجاح. وإذا تعّذر إعداد بيان واضح ومقنع بشأن القيمة العاملية 
االستثنائية، فإن ذلك قد يدل عىل أن املمتلك ال يتمتع بالصفات الالزمة لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي وأنه ينبغي إعادة النظر يف 

جدوى تقديم الرتشيح.

والغرض من مراحل الرتشيح املختلفة التي تم التطرق إليها يف الفقرات السابقة هو املساعدة عىل جمع ما يكفي من املعلومات لتأكيد 
وفاء املمتلك بمعايري الرتاث العاملي املعنية والبدء بإعداد بيان القيمة العاملية االستثنائية. وباختصار، تتمثل هذه املراحل فيما ييل:

•  تحديد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك املعني، وتحديد املعالم والصفات التي تجسد هذه القيمة؛
•  اختيار معايري الرتاث العاملي املناسبة استناداً إىل القيمة العاملية االستثنائية املحتملة التي تم تحديدها؛

•  تحديد ما إذا كان املمتلك املعني يقتيض تقديم ترشيح متسلسل. وإذا كان األمر كذلك، فيُفرتض توضيح أسباب اختيار عنارص املمتلك 
استناداً إىل القيمة العاملية االستثنائية املحتملة؛

•  تقييم أصالة املمتلك وسالمته ووصفهما؛
•  إجراء تحليل مقارن معمق وموضوعي.

ويتعني استخدام هذه املجموعة من املعلومات للتحقق مما إذا كانت املعايري املقرتحة ال تزال مناسبة للممتلك املعني، مع رضورة التأكد 
مرة أخرى من أن الحجج املقدمة لتربير اختيار هذه املعايري متينة ومدعومة بالبيانات الالزمة.

وينبغي أيضاً استخدام املعلومات اآلنفة الذكر لكتابة بيان القيمة العاملية االستثنائية. وقد تفيض كتابة نص البيان إىل إعادة النظر يف 
بعض املعايري املقرتحة. ويتعني اعتبار هذا األمر عىل أنه جزء من التحسينات التي يُفرتض إدخالها عىل ملف الرتشيح يف سياق إعداده.

•  تحديد معايري التقييم: تمثلت األدوات التي اتُخذت أساساً لتحديد معايري 

التقييم يف قائمة األسئلة العرشة التي أعدها االتحاد العاملي لصون الطبيعة 

لغرض تقييم أهمية املواقع األحفورية التي تعود إىل العرص الحجري، ويف 

معايري ويلز التسعة (١٩٩٦) املوىص باستخدامها لتحديد مدى وفاء املواقع 

األحفورية برشوط اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي.

•  اختيار املواقع الرئيسية املزمع تقييمها: عىل أثر بحوث بيبليوغرافية 

ومشاورات أُجريت مع عدد من الخرباء، اختريت من شتى أنحاء العالم 

مجموعة من ٦١ موقعاً تحتوي عىل بقايا متحجرة لحيوانات فقارية من 

العرص الديفوني. وتم تخفيض هذا العدد فيما بعد إىل ١٥ موقعاً عن طريق 

شطب املواقع التي لم تِف بأي معيار من املعايري الخمسة التي تم اعتمادها 

بشأن املواقع األحفورية.

•  إجراء عمليات التقييم باستخدام نظام درجات محدد: تم تقييم مدى وفاء املواقع الخمسة عرش املذكورة باملعايري املعتمدة عن طريق استخدام نظام درجات معني. 

فُمنحت لكل موقع درجة تقديرية أو درجة نهائية مبنية عىل األرقام الفعلية للحيوانات املتحجرة املوجودة فيه.
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ينبغي إعداد مرشوع بيان واضح 

بشأن القيمة العاملية االستثنائية 

قبل االنتقال إىل املراحل األخرى 

من عملية الرتشيح.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

وتجدر اإلشارة إىل أن البيانات االرتجاعية الخاصة بالقيمة العاملية االستثنائية للممتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي قبل عام 

٢٠٠٧ تختلف بعض اليشء عن البيانات التي تُعد يف فرتة إعداد الرتشيح. فيجب أن تربز الفقرتان املتعلقتان بالسالمة واألصالة حالة 

املمتلك يف تاريخ إدراجه، إذا كانت هذه املعلومات ال تزال متوافرة.

وتُعترب كتابة بيان القيمة العاملية االستثنائية إحدى أصعب وأهم التدابري املطلوبة ألن جودة ملف الرتشيح مرهونة بحسن صياغة 

البيان. ويتعني بالتايل إيالء العناية الالزمة لهذه املسألة. ويجب أن يفي البيان بالرشوط التالية:

يف  ستُتخذ  التي  واملتابعة  واإلدارة  والصون  الحماية  تدابري  يبنّي  وأن  املحتملة  االستثنائية  العاملية  للقيمة  دقيقاً  وصفاً  يشمل  •  أن 

املستقبل. ويجب إعداد البيان بطريقة تتيح لصانعي القرارات والسياسيني والجمهور العام أن يفهموا قيمة املمتلك وصفاته؛

•  أن يقّدم أقوى الحجج املمكنة لتأكيد قيمة املمتلك وأن يتضمن وصفاً للخصائص التي تجسد قيمة املمتلك؛

•  أن يوضح بعبارات مقنعة أسباب اختيار املعايري املقرتحة؛

•  أن يكون مقتضباً برشط أن يتضمن ما يكفي من املعلومات إلبراز أهم معالم املمتلك؛

•  أن يكون مكتوباً بطريقة تجعله يف متناول مجموعة واسعة من األشخاص. وينبغي تفادي استخدام التعابري التقنية واملصطلحات 

املتخصصة كلما كان ذلك ممكناً.

وإن العمل الذي يستوجبه إعداد بيان القيمة العاملية االستثنائية يتيح لجميع الجهات املعنية بعملية الرتشيح أن تتوصل إىل فهم مشرتك 

لقيمة املمتلك املحتملة. ويغطي البيان جميع أجزاء ملف الرتشيح أي الوصف واملسوغات وتدابري الصون والحماية واإلدارة واملتابعة.

وعند االنتهاء من كتابة البيان، يتعني استشارة الجهات املعنية والخرباء املختصني والتماس تعليقاتهم عىل البيان. والغرض من ذلك 

هو التوصل إىل اتفاق واسع النطاق بشأن مضمون البيان، وهو أمر قد يستلزم إجراء مجموعة من املشاورات.

ومع أن صيغة البيان ستكون قد أصبحت شبه نهائية يف هذه املرحلة، باستثناء الفقرتني املتعلقتني بالحماية واإلدارة، فإن الخطوات 

املتبقية الواجب اتخاذها الستكمال ملف الرتشيح واملشاورات الجديدة التي قد يتقرر إجراؤها يمكن أن تفيض إىل إدخال تعديالت 

مفيدة عىل مضمون البيان. وهذا األمر طبيعي جداً ويتعني اعتباره جزءاً من التحسينات التي تتيح التوصل إىل بيان متني.

يتعني مراجعة مرشوع بيان 

القيمة العاملية االستثنائية 

وتنقيحه بعناية يف مختلف مراحل 

إعداد امللف.

يجب أن يتضمن بيان القيمة العاملية االستثنائية املعلومات التالية:

(ورقتان بحجم A4 عىل األكثر؛ انظر امللحق ١٠ يف النسخة اإلنجليزية من طبعة املبادئ التوجيهية لعام ٢٠١١):

• خالصة جامعة مقتضبة:

– ملخص للمعلومات املتعلقة باملمتلك (أي طبيعة املمتلك وسياقه الجغرايف والتاريخي؛ ١٥٠ كلمة عىل األكثر)؛

− ملخص للصفات املميزة للممتلك (القيم والخصائص؛ ١٥٠ كلمة عىل األكثر)؛

•  رشح للمعايري املختارة (القيم والصفات التي تعّرب عن هذه املعايري، واألسباب املربرة الختيار كل معيار من املعايري املقرتحة بشأن املمتلك 

املعني؛ ٢٠٠ كلمة عىل األكثر لكل معيار)؛

•  معلومات عن سالمة املمتلك (لجميع املمتلكات) يف فرتة إعداد الرتشيح أو يف تاريخ اإلدراج (الغرض من ذلك هو تأكيد وجود كل الصفات أو 

املعالم التي تجسد القيمة العاملية االستثنائية املحتملة ضمن حدود املمتلك؛ ٢٠٠ كلمة عىل األكثر)؛

•  معلومات عن أصالة املمتلك (للممتلكات الثقافية فقط) يف فرتة إعداد الرتشيح أو يف تاريخ اإلدراج (لتبيان أن الصفات التي تجسد القيمة العاملية 

االستثنائية املحتملة تعّرب عن القيمة الحقيقية للممتلك؛ ٢٠٠ كلمة عىل األكثر)؛

•  تدابري الحماية واإلدارة التي تكفل املحافظة عىل القيمة العاملية االستثنائية املحتملة (لتبيان أن النظم والخطط املقرتحة متينة بما يكفي لحماية املمتلك 

وإدارته بطريقة تضمن املحافظة عىل قيمته العاملية االستثنائية املحتملة) (ترد أدناه معلومات مفصلة عن حماية املمتلكات وإدارتها)؛

– اإلطار العام (٢٠٠ كلمة عىل األكثر)؛

− النتائج املحددة املرتقبة يف األجل الطويل - املسائل الرئيسية التي تستوجب اهتماماً دائماً (مثل حماية املمتلك من املخاطر الرئيسية التي 

    قد تهدده، وتعبئة القدرات واملوارد املالية عىل نحو مستدام، واملحافظة عىل دعم املجتمعات املحلية؛ ١٥٠ كلمة عىل األكثر).
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

برمته.  املمتلك  يخص  فيما  أعاله  ذكرها  الوارد  املتطلبات  البيان  يعالج  أن  يجب  الجديدة،  املتسلسلة  الرتشيحات  يخص  وفيما 

لكل  مماثلة  شبه  معلومات  تقديم  من  أفضل  فذلك  ممكناً،  ذلك  يكون  عندما  ككل  املمتلك  عن  موجزة  معلومات  توفري  ويتعني 

محددة تتعلق بأحد عنارص املمتلك  معلومات رئيسية  املجدي ذكر االستثناءات أو أي  من  يكون  عنارص املمتلك. وقد  من  عنرص 

أو بعدد قليل من هذه العنارص.

بيان  فإن  العاملي،  الرتاث  قائمة  يف  إدراجه  تم  أن  سبق  متسلسل  ممتلك  إىل  جديد  عنرص  إضافة  فيها  يُقرتح  التي  الحاالت  ويف 

القيمة العاملية االستثنائية القائم قد ينطبق عىل هذا العنرص الجديد من دون الحاجة إىل تعديله، أو قد يستلزم تعديالت طفيفة 

إلبراز العنرص املقرتح إضافته. ويف الحاالت التي تستلزم تعديالت طفيفة أو التي ال يتوافر فيها أي بيان خاص بالقيمة العاملية 

مركز الرتاث العاملي  للمتطلبات التي تحددها لجنة الرتاث العاملي. وقام أيضاً  االستثنائية، يتعني تعديل البيان أو صياغته وفقاً 

االستثنائية  العاملية  بالقيمة  الخاصة  االرتجاعية  البيانات  إعداد  بشأن  التوجيهات  من  مجموعة  بوضع  االستشارية  والهيئات 

لتيسري هذه العملية. ويف كال الحالتني، يجب أن يِربز البيان الصفات الجديدة املهمة، من دون ذكر أي قيم جديدة، إذ يجب االكتفاء 

جديد  ترشيح  إعداد  فيتعني  مختلفة،  أو  إضافية  قيم  اقرتاح  تقرر  وإذا  العاملي.  الرتاث  لجنة  عليها  وافقت  أن  سبق  التي  بالقيم 

(انظر الفقرة ١٦٦ من املبادئ التوجيهية).

ويف الحاالت التي يُقرتح فيها توسيع نطاق ممتلك مدرج يف قائمة الرتاث العاملي، يمكن إما تعديل بيان القيمة العاملية االستثنائية 

القائم إلبراز الصفات الجديدة املهمة، من دون ذكر أي قيم جديدة، أو إعداد بيان جديد للممتلك برمته.

بيان القيمة العاملية االستثنائية

منطقة الزعيم روا ماتا (فانواتو)

يتسم املنظر الطبيعي الثقايف الحي ملنطقة الزعيم روا ماتا يف فانواتو بقيمة 

عاملية استثنائية بوصفه مثاالً مدهشاً عىل املناظر الطبيعية التي تجسد نظم 

الزعامة القبلية يف منطقة املحيط الهادي. ويتجىل الطابع الحي لهذا املوقع يف 

تفاعل السكان مع بيئتهم عىل مدى السنني، مع احرتام الرتاث املادي املرتبط 

بحياة الزعيم روا ماتا والتمسك بالتعاليم الروحية واألخالقية التي انبثقت 

عن إصالحاته االجتماعية. ويجسد هذا املوقع استمرارية نظم الزعامة القبلية 

يف منطقة املحيط الهادي واالحرتام الذي تحظى به هذه النظم. فاملحظورات 

املرتبطة باستخدام مقر الزعيم روا ماتا ومرقده ال تزال قائمة منذ أكثر من ٤٠٠ سنة وقد طبعت البيئة املحلية واملمارسات االجتماعية. ويخلد هذا املوقع األعمال 

الصالحة للزعيم روا ماتا الذي ال يزال يمثل بالنسبة إىل العديد من السكان الحاليني لفانواتو مصدر قوة وإلهام.

املعيار (٣): تمثل منطقة الزعيم روا ماتا منظراً طبيعياً ثقافياً حياً يشهد عىل الطريقة التي يستمد بها الزعماء سلطتهم من أسالفهم ويبني بوجه خاص احرتام السكان، 

منذ أكثر من ٤٠٠ سنة، للمحظورات املرتبطة باستخدام مقر الزعيم روا ماتا ومرقده والتأثري املستمر لهذه املحظورات عىل البيئة املحلية واملمارسات االجتماعية.

املعيار (٥): تقّدم منطقة الزعيم روا ماتا مثاالً استثنائياً عىل املناظر الطبيعية التي تجسد نظم الزعامة القبلية يف منطقة املحيط الهادي وعىل تفاعل السكان مع بيئتهم 

عىل مدى السنني، مع احرتام آثار املواقع الثالثة الرئيسية املرتبطة بالزعيم روا ماتا والتمسك بالتعاليم الروحية واألخالقية التي انبثقت عن إصالحاته االجتماعية.

املعيار (٦): تمثل منطقة الزعيم روا ماتا حتى اآلن بالنسبة إىل العديد من السكان الحاليني لفانواتو رمزاً للسلطة القبلية التي يعرب عنها املنظر الطبيعي ومصدر إلهام 

يف الحياة اليومية.

وتكمن أصالة منطقة الزعيم روا ماتا يف الرتابط املستمر بني املنظر الطبيعي والتقاليد الشفهية املتعلقة بالزعيم املذكور، واستمرارية النظم القبلية، واالحرتام املطلق 

للمواقع األثرية املرتبطة بحياته، وهو ما يتجىل يف املحظورات التي ال تزال قائمة حتى اآلن يف هذه املواقع.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

الرتشيحات املتسلسلة

تشمل الرتشيحات املتسلسلة عنرصين أو عدة عنارص منفصلة تتسم مجتمعًة بقيمة عاملية استثنائية محتملة (انظر التعريفات الواردة 

يف القسم ١-٣ من هذا الدليل).

وتُعترب القيمة العاملية االستثنائية املحتملة للعنارص املشمولة يف الرتشيحات املتسلسلة ذات أهمية جوهرية ويجب بالتايل تحديدها 

بدقة. وإضافة إىل ذلك، يجب أن تكون أسباب اختيار العنارص واضحة جداً وأن ترتكز عىل القيمة العاملية االستثنائية املحتملة لهذه 

العنارص وعىل صفاتها ومعاملها.

واتُخذت تدابري مالئمة لتأمني الحماية القانونية للمساحات املرشحة واملناطق الفاصلة الخاصة بها. واعتُمد نظام عام مالئم إلدارة املمتلك يشمل نهجاً إدارياً تقليدياً 

يُنفذ من خالل نظام الزعامة واملحظورات املفروضة، فضالً عن تدابري ترشيعية صادرة عن الحكومة لحماية املوقع. ويشارك يف تشغيل نظام اإلدارة هذا أفراد املجتمع 

املحيل والهيئات اإلدارية الحكومية املعنية. وتتيح جميع هذه الرتتيبات الحفاظ عىل سالمة املوقع.

جزيرة جيجو الربكانية وأنابيب الحمم املوجودة فيها (جمهورية كوريا)

تمثل جزيرة جيجو الربكانية وأنابيب الحمم املوجودة فيها 

ممتلكاً متسلسالً متسقاً يتألف من ثالثة عنارص. وتسهم 

النوعية الفريدة لنظام أنابيب الحمم الربكانية «جيومونوريوم» 

(Geomunoreum) والتشكالت الربكانية املتنوعة التي يمكن 

رؤيتها يف الجزأين اآلخرين من املوقع إسهاماً مميزاً ومهماً يف 

فهم النشاط الربكاني عىل الصعيد العاملي.

املعيار (٧): يرتك مشهد نظام أنابيب الحمم «جيومونوريوم» الذي 

يُعترب أجمل نظام من كهوف الحمم الربكانية يف العالم انطباعاً 

استثنائياً لدى جميع الناس، وحتى لدى األشخاص امللمني بظاهرة 

أنابيب الحمم. ويتميز هذا النظام بتشكالت فريدة من الكربون 

تزين السقوف واألرضيات بألوانها املتعددة، وبجدران من الحمم الداكنة تغطيها جزئياً ترسبات من الكربون. ويقّدم املخروط الربكاني «سيونغسان إيلشولبونغ» 

(Seongsan Ilchulbong) مشهداً مثرياً للدهشة فهو أشبه بحصن ترتفع أسواره من أعماق املحيط. أما جبل هاال الذي يتميز بتنوع نسيجه وألوانه التي تتبدل مع كل 

فصل جديد، وبشالالته وأشكاله الصخرية املتنوعة ومنحدراته العمودية، وقمته الشاهقة، وفوهة بركانه التي تحولت إىل بحرية، فيضفي عىل املوقع املزيد من السحر 

والجمال.

املعيار (٨): تتسم جزيرة جيجو بطابع مميز بوصفها أحد الرباكني الدرعية الكبرية النادرة يف العالم إذ تشكلت فوق بؤرة ساخنة عىل صفيحة قارية مستقرة. وتتميز 

الجزيرة بنظام أنابيب الحمم «جيومونوريوم» الذي يمثل أروع وأهم سلسلة من كهوف الحمم الربكانية املحمية يف العالم، وتشمل مجموعة مذهلة من التكتالت 

املتحجرة الثانوية املكونة من الكربون (مثل النوازل وغريها من التشكالت) التي ال مثيل لها من حيث كثرتها وتنوعها يف أي كهف من كهوف الحمم الربكانية يف العالم. 

ويقّدم املخروط الربكاني «سيونغسان إيلشولبونغ» معلومات قيّمة جداً عن خصائصه البنيوية ورواسبه، مما يجعله موقعاً ذا أهمية عاملياً فيما يتعلق بفهم الثوران 

.(Surtseyan) «الربكاني املنتمي إىل نوع «سورتسيان

ويحظى املوقع بإدارة جيدة وبمستوى جيد من املوارد، إذ أُعدت له خطة إدارية للفرتة ٢٠٠٦-٢٠١٠ وتم توفري ما يلزم من موارد لتنفيذ هذه الخطة. وتتمحور القضايا 

الرئيسية املتعلقة بإدارة املوقع حول تفادي ترضر الطبقات الجوفية من جراء األنشطة الزراعية وسبل إدارة العدد الكبري لزائري املمتلك. وثمة احتمال أن يتم توسيع 

نطاق املوقع ليشمل نظماً مهمة أخرى من أنابيب الحمم ومعالم بركانية إضافية يف جزيرة جيجو.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

ويجب أن يتضمن التحليل املقارن معلومات تسوغ اختيار العنارص وأن يثبت القيمة العاملية االستثنائية املحتملة التي يتسم بها املمتلك 

املتسلسل برمته.

ويتعني استبعاد العنارص التي ال ترتبط ارتباطاً قوياً أو واضحاً بالقيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك املعني.

ويُفرتض يف املبدأ أن تكون جميع عنارص املمتلك املتسلسل املزمع ترشيحه مذكورة يف ملف الرتشيح، وذلك حتى لو كان الرتشيح 

الفعيل يقترص يف مرحلة أوىل عىل أحد هذه العنارص أو بعض منها. وتنص املبادئ التوجيهية عىل أنه يجوز ترشيح بعض عنارص 

املمتلك املتسلسل يف مرحلة أوىل وإضافة العنارص األخرى يف وقت الحق (الفقرات من ١٣٧ إىل ١٣٩). ويتعني بالتايل ذكر العنارص 

األخرى املعنية ووصفها بوضوح.

وينبغي تقديم معلومات عما إذا كانت العنارص املنفصلة للممتلك مرتابطة من الناحية الوظيفية وعما إذا كان يوجد إطار عام إلدارة 

جميع هذه العنارص.

ويقيض أحد املبادئ املهمة املتعلقة بالرتشيحات املتسلسلة بتقييم هذه الرتشيحات عىل أساس املجموعة عينها من املعايري ورشوط 

تخضع  أن  يجب  األخرى،  املمتلكات  إىل  بالنسبة  الحال  هو  ومثلما  الرتشيحات.  سائر  عىل  تنطبق  التي  واإلدارة  واألصالة  السالمة 

املمتلكات املتسلسلة لتحليل مقارن يُجرى عىل نطاق منطقة جغرافية ثقافية محددة أو عىل مستوى العالم من أجل دعم اقرتاح اإلدراج.

وثمة مبدأ مهم آخر ينبغي التنبه إليه، وهو أن أي ترشيح متسلسل يفيض يف حالة قبوله إىل إدراج موقع واحد يف قائمة الرتاث العاملي، 

مما يعني أن املمتلكات املتسلسلة تُدرج يف القائمة عىل أنها ممتلك واحد ويتم التعامل معها عىل هذا األساس. ويف الحاالت التي تكون 

فيها قيم أحد عنارص املمتلك املتسلسل مهددة بحيث يُقرتح إدراج هذا العنرص يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، فإن املمتلك 

املعني يُدرج بعنارصه كافة يف هذه القائمة. وينطبق ذلك عىل جميع املمتلكات املتسلسلة سواء أكانت موجودة يف بلد واحد أم عابرة 

للحدود الوطنية.

 «Nominations and Management of :وللحصول عىل معلومات مفيدة بشأن املمتلكات املتسلسلة، يمكن االطالع عىل الوثيقة التالية

Serial Natural World Heritage Properties – Present Situation, Challenges and Opportunities» (Engels et al., 2009)

إينغيلز  والفرص؛  والتحديات  الراهن  الوضع  املتسلسلة:  الطبيعي  العاملي  الرتاث  بممتلكات  الخاصة  اإلدارية  والتدابري  (الرتشيحات 

وآخرون، ٢٠٠٩).

موقع متسلسل - مدينتا ميالكا وجورج تاون التاريخيتان 

املطلتان عىل مضيق ماالكا (ماليزيا)

تطورت مدينتا ماالكا وجورج تاون التاريخيتان عىل مدى 

أكثر من ٥٠٠ عام من املبادالت التجارية والثقافية بني الرشق 

والغرب من خالل مضيق َمالكا. واكتسبت هاتان املدينتان 

نتيجًة للتأثري اآلسيوي واألوروبي تراثاً متعدد الثقافات يشتمل 

عىل عنارص مادية وغري مادية يف آن واحد. وتكشف مدينة ميالكا 

بمبانيها الحكومية، وكنائسها، وساحاتها، وتحصيناتها، عن 

املراحل األوىل من تاريخها الذي بدأ يف القرن الخامس عرش يف 

سلطنة ماالي، وعن الحقبتني الربتغالية والهولندية يف بداية 

القرن السادس عرش. أما مدينة جورج تاون، فتجسد بمبانيها 

السكنية والتجارية الحقبة الربيطانية التي بدأت يف نهاية القرن الثامن عرش. وتتسم املدينتان بهندسة معمارية فريدة وبمشهد ثقايف ال يضاهيه مشهد آخر من هذا النوع 

يف أي منطقة من رشق آسيا وجنوب رشق آسيا. وأُدرج هذا املوقع يف قائمة الرتاث العاملي بمقتىض املعايري (٢) و(٣) و(٤).
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املصدر: ملف الرتشيح

موقع متسلسل - املجمعات السكنية ذات النمط املعماري الحديث يف برلني (أملانيا)

يتألف املوقع من ستة مجمعات سكنية تشهد عىل سياسات 

اإلسكان املبتكرة التي اتُّبعت يف الفرتة املمتدة من عام ١٩١٠ 

إىل عام ١٩٣٣، وال سيما يف حقبة جمهورية فايمار التي حققت 

فيها مدينة برلني تقدماً بارزاً عىل املستوى االجتماعي والسيايس 

والثقايف. ويوفر املوقع مثاالً استثنائيا ًعىل الحركة اإلصالحية 

يف مجال البناء التي أسهمت يف تحسني ظروف السكن واملعيشة 

لصالح الفئات املنخفضة الدخل، من خالل نهوج غري مألوفة 

يف تخطيط املدن والهندسة املعمارية وتصميم الحدائق. وتقّدم 

املجمعات السكنية أمثلة استثنائية عىل نماذج حرضية ومعمارية 

جديدة تشمل حلوالً تصميمية جديدة وعدة ابتكارات عىل 

الصعيدين التقني والجمايل. وكان برونو تاوت ومارتن فاغنر 

وولرت غروبيوس من املهندسني املعماريني الرائدين يف هذه 

املرشوعات التي أثرت تأثريا ًكبرياً يف تطور املباني السكنية يف العالم. وأُدرج هذا املوقع يف قائمة الرتاث العاملي وفقاً للمعيارين (٢) و(٤).
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الخريطة 1.7
املنطقة األساسية واملنطقة الفاصلة يف مدينة 

املقياس: 1سم: 470مميالكا التاريخية

38.62 هكتار املنطقة األساسية 
134.03 هكتار املنطقة الفاصلة 
172.65 هكتار املجموع 

الخريطة 1.13
املنطقة األساسية واملنطقة الفاصلة يف مدينة 

املقياس: 1سم: 470مجورج تاون التاريخية

109.38 هكتار املنطقة األساسية 
150.04 هكتار املنطقة الفاصلة 

املدينتان التاريخيتان املطلتان عىل مضيق ماالكااملدينتان التاريخيتان املطلتان عىل مضيق ماالكا
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موقع متسلسل - منطقة الكارست يف جنوب الصني (الصني)

تمتد منطقة الكارست يف جنوب الصني عىل مساحة نصف مليون كيلومرت مربع، ويقع الجزء الرئييس منها يف مقاطعات يونان وغويجو وغوانغيش. ويقّدم هذا املوقع 

أحد أروع األمثلة يف العالم عىل مناطق الكارست املدارية وشبه املدارية الرطبة. وتعترب الغابات الصخرية يف شريلني ظاهرة طبيعية استثنائية وموقعاً مرجعياً يف العالم، 

إذ تحتوي عىل مجموعة أكرب من الصخور الشاهقة مقارنة بمناطق الكارست 

األخرى وتتميز بتنوع أكرب من حيث األشكال واأللوان املتموجة. أما مجموعة 

صخور الكارست ذات األشكال املخروطية والشبيهة باألبراج يف غابة ليبو التي 

تعّد أيضاً موقعاً مرجعياً يف العالم فيما يخص هذا النوع من الصخور، فتشكل 

منظراً طبيعياً جميالً ومميزاً. وأُدرجت منطقة الكارست بوولونغ يف قائمة الرتاث 

العاملي لجمال حفرها البالوعية العمالقة وجسورها وكهوفها الطبيعية، وذلك 

وفقاً للمعيارين (٧) و(٨).

وال تغطي الخريطة املبينة هنا إال جزءاً من املمتلك املتسلسل.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

رسم حدود دقيقة الحتواء قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة

محتملة.  استثنائية  عاملية  قيمة  عليه  تضفي  التي  واملعالم  الصفات  جميع  الرتشيح  موضوع  املقرتحة  املمتلك  حدود  تشمل  أن  يجب 

فالحدود التي تدخل فيها مساحات ال ترتبط بقيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة تُعترب غري مناسبة. ويف املقابل، ال يجوز استثناء 

املساحات التي تتوافر فيها صفات أو معالم تعّرب عن قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة.

ومن األهمية بمكان التنبه إىل أن املمتلكات املزمع ترشيحها يجب أن تفي بالرشوط التالية:

• أن تتسم بقيمة عاملية استثنائية؛

• أن تفي برشَطي األصالة والسالمة؛

• أن تكون قد وِضعت لها تدابري تكفل حمايتها وإدارتها عىل النحو السليم.

ولجميع هذه العوامل تأثري يف عملية رسم حدود املمتلك.

وتشكل الصفات واملعالم التي تم التطرق إليها يف الصفحتني ٥٩ و٦٠ من هذا الدليل نقطة انطالق جيدة لرسم حدود املمتلك بالطريقة 

املناسبة.

وبالنسبة إىل املمتلكات الثقافية، إذا كان الرتشيح يشمل عدداً من العنارص املهمة، مثل مباني مدينة تاريخية ما، فيُستحسن يف بعض 

حدود  رسم  عملية  أن  وبما  معزولة.  عنارص  عدة  اقرتاح  من  بدالً  العنارص،  جميع  تشمل  واحدة  مساحة  أو  منطقة  ترشيح  األحيان 

يف حاالت من هذا النوع اقرتاح إدراج منطقة واحدة  عىل أسس متينة، فقد يكون من املربر تماماً  املمتلك يجب أن تكون مبنية دائماً 

توجد فيها جميع العنارص.

ولكن العنارص أو املناطق املهمة من حيث الصون قد تكون منفصلة جغرافياً ومتباعدة فيما بينها يف بعض الحاالت. وبما أن من غري 

املستحسن ترشيح ممتلك يغطي مساحة كبرية جداً، فإنه قد يكون من األنسب يف هذه الحاالت تقديم ترشيح متسلسل.

ويُحتمل أن يكون أحد أجزاء املمتلك مفتقراً إىل التدابري الالزمة لحمايته أو إدارته عىل النحو السليم. وإذا كان هذا الجزء جزءاً جوهرياً 

بالطريقة  وإدارته  لحمايته  الالزمة  التدابري  باتخاذ  مرهونة  تكون  املمتلك  إدراج  عىل  املحتملة  املوافقة  فإن  املمتلك،  من  أساسياً  أو 

املناسبة. وقد يستلزم ذلك تعليق عملية الرتشيح لبعض الوقت من أجل التفاوض بشأن هذه التدابري أو التوصل إىل حل مناسب لها 

بأساليب أخرى.

من جهود إدارة األزمات ودرئها ويجب أن تشارك فيها كل الجهات املعنية. ويقيض رسم حدود  وتشكل عملية رسم الحدود جزءاً 

املمتلك باتخاذ قرار حاسم يحدد طريقة استخدام األرايض لتأمني حماية املمتلك وصونه وإدارته، ويمثل بالتايل مرحلة مهمة جداً من 

حيث مشاركة الجهات املعنية ومن حيث التواصل.

ويجب أن تستند عملية رسم الحدود إىل أسس منطقية أو إىل مسوغات واضحة ويتعني إدراج املعلومات املتعلقة بهذه املسألة يف الفقرة 

الخاصة بالسالمة من ملف الرتشيح.

وباختصار، يجب مراعاة املسائل التالية عند رسم حدود املمتلك:

•  يجب أن تكون الحدود مشتملة عىل الصفات التي تضمن وفاء املمتلك برشط السالمة، أي يتوجب رسمها بطريقة تضمن احتفاظ 

املمتلك بتمامه وكمال الصفات التي تجسد قيمته العاملية االستثنائية املحتملة؛

•  يجب أن تكون الحدود مرسومة بناًء عىل أسس منطقية وأن تكون مسوغة بالحرص عىل إبراز الصفات التي تجسد قيمة املمتلك؛

•  يجب أن تكون الحدود مرسومة بوضوح فيما يتعلق بإدارة املمتلك وحمايته القانونية؛

•  إن سهولة التعرف عىل الحدود تيّرس عملية إدارة املمتلك. وترتبط الحدود بشكل املوقع يف غالب األحيان وقد ترتبط يف بعض الحاالت 

بالغ  ما تؤدي دوراً  بخصائصه الطبيعية. ويمكن أن ترتكز الحدود الفعلية عىل عنارص من صنع اإلنسان مثل الطرق التي غالباً 

األهمية يف إدارة املمتلك. ولكن يتعني استخدام هذه العنارص بكثري من العناية لضمان وفاء املمتلك برشط السالمة؛

يجب أن تشمل حدود املمتلك 

جميع العنارص التي تجسد قيمته 

العاملية االستثنائية املحتملة.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

•  من املهم جداً إعداد خريطة جيدة تربز حدود املمتلك بوضوح؛

أولويات  تحديد  مهمة  مع  بالرتابط  املناطق)  تقسيم  خطط  إعداد  ذلك  يف  (بما  املمتلك  حدود  رسم  يتم  أن  أيضاً  جداً  املهم  •  ومن 

ومتطلبات اإلدارة، وذلك بمشاركة فعالة من الجهات املعنية. والغرض من ذلك هو ربط هذه العملية عىل نحو متني بتدابري الحماية 

والصون واإلدارة.

حالة
سة 
درا

الحدود

مجموعة املباني العائدة إىل عرص النهضة يف كل من أوبيدا وبايزا (إسبانيا)

اشتمل الرتشيح األويل لهذا املمتلك عىل املركزين التاريخيني ملدينتي أوبيدا وبايزا. وتقرر بعد ذلك تقليص نطاق املمتلك ليقترص عىل أبرز املعالم العائدة إىل عرص النهضة 

يف املدينتني املذكورتني. وتم تعديل املسوغات املقدمة لدعم الرتشيح لتوضح أن هذه املعالم تشهد عىل وصول أنماط الهندسة املعمارية الحرضية واألفكار التي طبعت 

عرص النهضة إىل إسبانيا قبل انتقالها من هذا البلد إىل أمريكا الالتينية من خالل معاهدات خاصة بالهندسة 

املعمارية.

مركز ماكاو التاريخي (الصني)

اقترص الرتشيح األصيل عىل ١٢ مبنى واستُثنيت منه بعض املنشآت املهمة إذ اعترب معدو الرتشيح أن من 

األفضل عدم إدراج عدد مفرط من العنارص. ولحسن الحظ، بقيت معالم الشارع الرئييس سليمة إىل حد 

من  معقول، مما أتاح إعادة رسم حدود املمتلك لتشمل الشارع املذكور والساحات الحرضية الرئيسية وعدداً 

املهمة. املباني 

بام ومنظرها الطبيعي الثقايف (جمهورية إيران اإلسالمية)

اشتمل الرتشيح األصيل لهذا املمتلك املتسلسل عىل قلعة بام وبعض املباني األثرية املصنفة. وبعد إجراء 

سلسلة من املشاورات، تقرر االستعاضة عن املوقع املتسلسل بمنظر طبيعي ثقايف ألنه اتضح أن نظام إدارة 

املياه ونمط العيش يف الواحة يكتسيان أهمية كربى.

قاعة املائة عام يف روكالو (بولندا)

اقترص الرتشيح األصيل عىل مبنى قاعة املئة عام. ولكن عىل ضوء نتائج البعثة التي أوفدها املجلس الدويل 

توسيع املنطقة الفاصلة لتعزيز حماية  يف الرتشيح. وتم أيضاً  لآلثار واملواقع، اتُفق عىل أن مساحة العرض التي ُصممت وقت بناء قاعة املئة عام يجب أن تدرج أيضاً 

املوقع برمته.

السلطانية (جمهورية إيران اإلسالمية)

عن مجموعة ثانوية من املقابر واملنشآت الدينية األثرية. ونتيجًة لعملية التقييم التي خضع  اشتمل االقرتاح األصيل عىل الرضيح والقرية القديمة املحيطة به فضالً 

لها املوقع، ُرسمت حدوده من جديد لتشمل الرضيح والبقايا األثرية للقلعة الصغرية. وفيما يخص الجزء املتبقي من القرية واملباني األخرى، فقد أُدرجت يف املنطقة 

الفاصلة. وتحيط باملوقع منطقة محمية تغطي املراعي التي كانت من أسباب اختيار املغول اإليلخانيني لهذا املكان لبناء عاصمتهم.

رؤوس جبال جزيرة ريونيون وتجويفاتها الربكانية وأسوارها الصخرية (فرنسا)

تضمن الرتشيح األصيل مجموعة من املساحات املأهولة واستثنى أهم املناطق الزاخرة بالنباتات 

املستوطنة يف الجزيرة. وأسفرت مراجعة الرتشيح عن إعادة رسم حدود املوقع لتتطابق مع 

املنطقة املركزية للحديقة الوطنية التي أُنشئت حديثاً. واتُخذت تدابري فعالة أفضت إىل تحديد 

منطقة فاصلة تشمل املناطق املأهولة املجاورة. ونتيجًة لهذه الرتتيبات، أصبح املوقع يغطي أهم 

املناظر الطبيعية للجزيرة ويرتبط بوضوح بالتدابري التي أُعدت ألغراض الحماية واإلدارة، مما 

يضمن صون املوقع بطريقة فعالة.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

املناطق الفاصلة

إن كل موقع من املواقع املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي يحتاج إىل تدابري حماية وإدارة تتعلق باألنشطة املضطلع بها خارج حدوده، 

من  النوع  بهذا  املرتبطة  واإلدارة  والصون  الحماية  متطلبات  لتلبية  فاصلة  منطقة  تُحدد  ما  وغالباً  املبارش.  محيطه  يف  سيما  وال 

وتنظيمية  قانونية  تدابري  تتوافر  كانت  إذا  فاصلة  منطقة  تحديد  الرضوري  غري  من  بأن  التوجيهية  املبادئ  تفيد  ولكن  األنشطة. 

وغريها تكفل حماية املمتلك من املخاطر التي قد تهدده من خارج حدوده (الفقرة ١٠٤). وتشمل هذه التدابري االعرتاف بالوضع 

الخاص للممتلك يف خطط استخدام األرايض أو يف النظم الخاصة بتنمية األرايض، أو الربط بني املناطق املحمية. وقد تتّبع البلدان 

آليات مختلفة يف هذا املجال.

وينبغي التنبه إىل أن املناطق الفاصلة ال تشكل جزءاً من املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي فهي تُحدد فقط لغرض املساعدة 

عىل حماية املمتلكات وصونها وإدارتها. وبما أن املناطق الفاصلة تتيح حماية املحيط املبارش للممتلك، فمن شأنها أن تسهم يف حماية 

من  لجبل ما وقد تشمل املنطقة الفاصلة يف هذه الحالة جزءاً  أن يكون أحد املعابد مقابالً  أصالة املمتلك وسالمته. وقد يحصل مثالً 

املسافة القائمة بينهما.

ولنئ كانت املناطق الفاصلة ال تتسم بقيمة عاملية استثنائية، فإنها تُعترب عامالً بالغ األهمية يف حماية املمتلك املزمع ترشيحه ويف صونه 

وإدارته. ويجدر التذكري بأن الصفات أو املعالم التي قد تضفي عىل املمتلك قيمة عاملية استثنائية يجب أن تكون موجودة ضمن حدود 

املمتلك املعني، ال يف املنطقة الفاصلة.

ل رسمياً وقت إدراج املمتلك أو عند  ومع أن املناطق الفاصلة ال تُعترب جزءاً من املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، فإنها تسجَّ

موافقة لجنة الرتاث العاملي عىل التعديالت املقرتحة بشأن املنطقة الفاصلة ألحد املمتلكات املدرجة. وتشكل املنطقة الفاصلة جزءاً 

ال يتجزأ من التزام الدولة الطرف بحماية املمتلك وصونه وإدارته. وينبغي بالتايل أن تكون املنطقة الفاصلة جزءاً من نظام اإلدارة 

العام املخصص للممتلك ويتعني أيضاً توضيح الطريقة التي يمكن بها للمسؤولني عن إدارة املمتلك أن يسهموا أو أن يؤثروا يف إدارة 

األنشطة املضطلع بها يف املنطقة الفاصلة.

وتقدم عملية تحديد املنطقة الفاصلة فرصة مهمة إلرشاك الجهات املعنية يف دراسة املمتلك وللتعاون مع هذه الجهات بشأن التدابري 

الالزمة لحماية املمتلك وصونه وإدارته يف األجل الطويل.

وقد تكون املناطق الفاصلة يف بعض الحاالت مناطق عازلة ال تغطي أي صفة من الصفات املتعلقة باملمتلك املزمع ترشيحه. وقد تتسم 

هذه املناطق يف حاالت أخرى بخصائص مادية وسمات أخرى (اقتصادية أو قانونية أو وظيفية أو برصية أو بيئية) تدعم خصائص 

املمتلك املزمع ترشيحه. ويمكن أن تشمل املناطق الفاصلة الطريق املؤدي إىل املمتلك وقد يكون لها دور مهم يف تحديد املناظر التي 

يمكن رؤيتها من داخل املمتلك ويف الطريق املؤدي إليه. وقد تسهم هذه املناطق يف حماية النظم الطبيعية الواسعة النطاق التي ترتكز 

عليها املمتلكات (مثل مستجمعات مياه األنهار) ويمكن أن ترتبط بإدارة الضغوط الناجمة عن تدفق الزائرين أو عن أعمال محددة 

(مثل إضافة طرق مجاورة ومواقف للسيارات يمكن استخدامها للوصول إىل املمتلك).

جبال الدولوميت (إيطاليا)

من ٢٧ عنرصاً. وتقرر إرجاء البت يف هذا الرتشيح وأوصيت الدولة  مؤلفاً  متسلسالً  تضمن االقرتاح األويل ممتلكاً 

الطرف املعنية بمراجعة الرتشيح وباختيار عدد أقل من العنارص تتيح إبراز أهم املعالم والصفات الجمالية لسلسلة 

جبال الدولوميت يف املساحة املختارة. وُقّدمت بالتايل نسخة معدلة من الرتشيح املتسلسل اشتملت عىل تسعة عنارص 

وارتكزت عىل تحليل مقارن واضح. وأُدرج املوقع يف قائمة الرتاث العاملي يف عام ٢٠٠٩.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

وبالتايل، فإن معالم املنطقة الفاصلة وقيمها ال تؤخذ يف الحسبان عند تقدير قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة ولكنها تُعترب 

مهمة فيما يخص تقييم مدى وفاء املمتلك برشوط السالمة واألصالة والحماية واإلدارة.

ويجب الحرص عىل فهم املحيط املبارش للممتلك والتأكد مما إذا كان يمكن تحديد هذا املحيط بسهولة أو ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابري 

إضافية لهذا الغرض.

وترد فيما ييل بعض املسائل التي يمكن أن تؤثر يف عملية رسم حدود املنطقة الفاصلة:

•  خصائص القيمة العاملية االستثنائية املحتملة؛

•  متطلبات إدارة املمتلك؛

•  طبيعة املخاطر أو التأثريات املعروفة أو التي يمكن التنبؤ بها؛

•  املناظر املهمة التي يمكن رؤيتها من داخل املمتلك أو يف الطريق املؤدي إليه؛

•  خصائص املنطقة الفاصلة قيد البحث؛

•  امللكية، وطريقة استخدام املوارد، وتدابري اإلدارة والحماية (بما يف ذلك التدابري القانونية) يف املنطقة الفاصلة قيد البحث.

وتجدر اإلشارة إىل أن املناطق الفاصلة يمكن أن تقرتن بمجموعة مختلفة من الوظائف أو االستخدامات أو األنشطة مقارنًة باملساحة 

املوجودة داخل حدود املمتلك.

ويف حني أن املناطق الفاصلة الخاصة باملمتلكات الثقافية تحدد يف غالب األحيان استناداً إىل عامل التأثري البرصي، فإن اختيار املنطقة 

الفاصلة قد يرتكز أيضاً عىل أسس أو اعتبارات أخرى (مثل التأثري السمعي والهيدرولوجيا).

ومثلما هو الحال بالنسبة إىل حدود املمتلك، فإنه يتعني تحديد املنطقة الفاصلة استناداً إىل أسس منطقية أو مسوغات واضحة تبني أن 

الحدود التي تم اختيارها تكفل حماية قيم املمتلك وصونها وإدارتها. ويتعني تقديم هذه املعلومات يف الفقرة الخاصة «بالتصنيف عىل 

صعيد الحماية» من ملف الرتشيح. ويجب توضيح العالقة بني املنطقة الفاصلة واملمتلك من حيث الوظيفة والنطاق وتدابري الحماية 

واإلدارة والصون. فالتدابري املتعلقة بحماية املنطقة الفاصلة واملمتلك وصونهما وإدارتهما يجب أن تندرج يف إطار واحد متكامل. 

ويف الحاالت التي تكون فيها مسؤولية حماية املمتلك واملنطقة الفاصلة التابعة له وصونهما وإدارتهما موزعة عىل عدة هيئات، يتعني 

تحديد مهام هذه الهيئات وآليات التنسيق فيما بينها.

ومع أن املناطق الفاصلة ترمي إىل حماية املمتلكات املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي وقد يرتبط استخدامها بقيود محددة، فإن املناطق 

الفاصلة التي تُرسم حدودها بطريقة جيدة يمكن أن تقدم فوائد مهمة إىل املجتمعات املحلية وغريها من الجهات من خالل أنشطة تتفق 

مع حماية قيم املمتلك وصونها وإدارتها، ومن شأنها أيضاً أن تعزز استخدام املوارد عىل نحو مستدام. وقد تشمل املناطق الفاصلة 

أراَيض زراعية أو مرافق لدعم السياحة يتوىل إدارتها أشخاص من املجتمع املحيل مثل محال بيع املأكوالت والفنادق وغريها من األماكن 

املهيأة إلقامة السياح. ويتعني تسليط الضوء عىل هذه الجوانب يف ملف الرتشيح.

وإىل جانب ذلك، يمكن أن تؤدي املناطق الفاصلة دوراً مهماً يف املبادالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تُعترب أساسية لبقاء 

املمتلك واحتفاظه بقيمه. وبالتايل، فإن تدابري الحماية والصون واإلدارة يجب أن تحدد بعناية لضمان االعرتاف بهذه املبادالت البالغة 

األهمية بالنسبة إىل املمتلك ولتأمني استمراريتها. كما يجب أال يفيض تحديد املنطقة الفاصلة إىل عزل املمتلك عن سياقه االجتماعي 

والثقايف واالقتصادي ألسباب غري مربرة، أو إىل إنشاء منطقة فاصلة أشبه «بمتحف» أو موقع سياحي.

قد  ترتيب هذه الخطوات  ينبغي اتّباعها عند رسم حدود املنطقة الفاصلة، مع اإلشارة إىل أن  وترد فيما ييل بعض الخطوات التي 

يختلف حسب الحاالت:

•  تحليل قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة وسالمته وخصائصه من أجل تحديد املسائل الخارجة عن إطار هذه الجوانب وفهم 

أوجه الرتابط فيما بينها؛

•  تحليل الفرص املتاحة لتعزيز فعالية تدابري الحماية والصون واإلدارة ولتحقيق املزيد من الفوائد من خالل االستخدام املستدام 

للمنطقة الفاصلة؛

املناطق الفاصلة غري املحمية أو 

التي ال تحظى باعرتاف رسمي لن 

تحقق الغرض املرجو منها.
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•  االطالع عىل األحكام القانونية املتعلقة باملناطق الفاصلة يف القوانني الوطنية ويف الترشيعات واألنظمة املحلية؛

•  الحرص عىل توافر تدابري تنفيذية وآليات فعالة فيما يخص وظائف املنطقة الفاصلة؛

إىل ما ذُكر أعاله من تحليالت واعتبارات، مع الرتكيز بوجه خاص عىل حماية قيمة املمتلك  •  رسم حدود املنطقة الفاصلة استناداً 

العاملية االستثنائية املحتملة من املخاطر الخارجية (وفيما يخص املمتلكات املتسلسلة، قد يتعني تحديد عدة مناطق فاصلة للعنارص 

املختلفة التي يشملها املمتلك).

ويف الحاالت التي ال تتوافر فيها أي تدابري حماية تخص املنطقة الفاصلة، ينبغي التنبه إىل أن الوقت الالزم التخاذ هذه التدابري قد يؤثر 

يف الجدول الزمني لعملية الرتشيح وتاريخ تقديم امللف ألن التدابري املذكورة يجب أن تكون قد دخلت حيز التطبيق قبل تقديم الرتشيح.

وقد ثبت أن املناطق الفاصلة تحقق الغرض املرجو منها عندما يكون هذا املفهوم محدداً يف الترشيعات الخاصة باألرايض التي يوجد 

فيها املمتلك. ويُستحسن بالتايل أن تعمد الدول األطراف التي لم تعرتف بعد بمفهوم املناطق الفاصلة يف نظمها القانونية إىل القيام ذلك.

ومع أن املناطق الفاصلة تمثل وسيلة مهمة لتعزيز حماية املحيط املبارش للممتلك املزمع ترشيحه، قد يتعني استخدام آليات أخرى 

لحماية البيئة الواسعة النطاق التي يوجد فيها املمتلك. ويمكن أيضاً االستفادة من أدوات الصون األخرى املتوافرة ومنها االتفاقيات 

والربامج واملبادرات التي تقدم حلوالً بديلة وتكميلية لحماية الرتاث.

وتجدر اإلشارة أخرياً إىل أن الحاالت الخاصة التي يكون فيها العنرص الذي يجسد قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة موجوداً 

تحت األرض قد ال تستلزم إنشاء منطقة فاصلة.

املناطق الفاصلة

الحرم املركزي لجامعة مكسيكو الوطنية املستقلة (املكسيك)

يضم الحرم املركزي لجامعة مكسيكو الوطنية املستقلة مجموعة من املباني واملرافق 

الرياضية واملساحات املفتوحة وقد بُني بني عامي ١٩٤٩ و١٩٥٢ بمشاركة أكثر من ستني 

مهندساً معمارياً ومهندساً مدنياً وفناناً. ويقّدم هذا الحرم الجامعي مثاالً فريداً عىل الحداثة 

يف القرن العرشين، إذ يمزج بني مبادئ التخطيط الحرضي والهندسة املعمارية والهندسة 

املدنية وتصميم املناظر الطبيعية والفنون الجميلة، ويربز يف الوقت عينه التقاليد املحلية،

وال سيما الفن املعماري الحرضي يف فرتة ما قبل الحقبة اإلسبانية. ويجسد هذا الحرم الجامعي 

قيماً اجتماعية وثقافية ذات أبعاد عاملية ويُعّد من أبرز معالم الحداثة يف أمريكا الالتينية.

وتم تغيري حدود املنطقة الفاصلة يف هذه الحالة من أجل تعزيز حماية املحيط الذي يوجد 

فيه املمتلك.

حالة
سة 
درا

••• املصدر: ملف الرتشيح

©
 U

N
E

SC
O

 / A
. Sandoval-R

uiz

Core zone

Buffer zone

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

٨٤
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املحيط الواسع للممتلك

قد يكون من املهم جداً يف بعض الحاالت تحديد مساحة تغطي املمتلك واملنطقة الفاصلة التابعة له، ويمكن اإلشارة إليها باسم «املحيط 

الواسع للممتلك". وقد يكون هذا املحيط يف بعض األحيان مهماً بالنسبة إىل السمات أو الخصائص البرصية للممتلك.

ومثلما هو الحال بالنسبة إىل املنطقة الفاصلة، فإن املحيط الواسع للممتلك قد يؤدي دوراً أساسياً يف حماية أصالة املمتلك وسالمته.

ومن األمثلة عىل أعمال البناء أو التغريات التي قد يشهدها هذا املحيط والتي قد تؤثر سلباً يف قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة، 

تشييد منشآت ضخمة مثل املباني العالية أو عنفات توليد الطاقة بالهواء. ومع أن هذه املنشآت قد توجد عىل مسافة بعيدة من املمتلك، 

فإنها قد تحد من قدرة الزائرين عىل فهم العالقة بني املمتلك وبيئته.

معامل امللح الصخري يف هامربستون وسانتا لورا (شييل)

اعتُرب أن طريقة رسم حدود املنطقة الفاصلة لهذا املمتلك تفتقر إىل الدقة والوضوح وُطلب من الدولة الطرف املعنية إعادة رسم حدود املنطقة الفاصلة إلبراز خصائص 

البيئة التي يوجد فيها املوقع.

جبل هوانغشان (الصني)

ترمي املنطقة الفاصلة التابعة لجبل هوانغشان إىل حماية هذا املوقع وإىل إبطاء أو تفادي تأثري العوامل 

الخارجية يف املوقع بوسائل عدة منها تحديد ممر لهجرة األحياء الربية، والحد من استخدامات األرايض 

التي قد تؤثر سلباً يف املوقع، وتوفري بنى أساسية خاصة باألنشطة السياحية، وتوفري الدعم إلدارة مواقع 

إضافية تقّدم مشاهد بانورامية خارج حدود املمتلك بغية الحد من الضغوط التي يتعرض لها املوقع.

قلعة الحصن وقلعة صالح الدين (الجمهورية العربية السورية)

فيما يخص قلعة صالح الدين، تم توسيع املنطقة الفاصلة لتشمل الوادي القريب منها ملراعاة القيمة األثرية املحتملة لهذه املنطقة والقرار القايض برتكيب تلفريك 

للزائرين.

أرخبيل سانت كيلدا (اململكة املتحدة)

يشكل البحر يف حد ذاته حماية للرتاث الثقايف املادي املوجود يف األرخبيل واعتُرب بالتايل أن من غري 

الرضوري تحديد منطقة فاصلة رسمية تابعة للموقع.

موقع كوك الزراعي القديم (بابوا غينيا الجديدة)

تغطي املنطقة الفاصلة جانبني فقط من جوانب املمتلك.

وقد ُحددت هذه املنطقة لحماية النظام الهيدرولوجي للممتلك من املنبع، وكذلك اآلثار املوجودة فيه.
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تقديم  وينبغي  أخرى.  حاالت  يف  بكثري  منها  أوسع  يكون  وقد  الحاالت  بعض  يف  الفاصلة  املنطقة  مع  الواسع  املحيط  يتطابق  وقد 

بأنه ال توجد يف املبادئ التوجيهية أحكام محددة تتطرق إىل هذه  املسوغات التي استُند إليها لتحديد املحيط الواسع للممتلك، علماً 

املسألة.

وللحصول عىل معلومات مفيدة بشأن محيط املمتلكات، يمكن االطالع عىل الوثيقة التالية: (إعالن جيان بشأن صون محيط البنى 

((ICOMOS, 2005b) واملواقع واملناطق الرتاثية؛ املجلس الدويل لآلثار واملواقع، ٢٠٠٥

وينبغي تحديد املحيط الواسع للممتلك يف خريطة واحدة أو عدة خرائط تُرفق بملف الرتشيح، كما ينبغي تقديم معلومات عن هذا 

املحيط يف الفقرة الخاصة بـ «وصف املمتلك» من ملف الرتشيح.

املسائل املتعلقة بمحيط املمتلك

بعثة املتابعة االستجابية التي أوفدتها اليونسكو واملجلس الدويل لآلثار واملواقع إىل مدينتي أدنربة القديمة والجديدة (اململكة املتحدة)

شارك خرباء من مركز الرتاث العاملي واملجلس الدويل لآلثار واملواقع يف عام ٢٠٠٨ يف بعثة متابعة استجابية الستعراض مدى تأثري مرشوعات بناء محددة عىل موقع 

مدينتي أدنربة القديمة والجديدة (اململكة املتحدة) الذي أُدرج يف قائمة الرتاث العاملي يف عام ١٩٩٥.

وأوفدت البعثة املذكورة بناًء عىل طلب لجنة الرتاث العاملي وركزت بوجه خاص عىل مرشوع «كالتونغيت».

واستعرض الخرباء الوضع العام للمدينتني لتقييم حالة صونهما وسالمتهما وأصالتهما يف البيئة الحرضية الواسعة النطاق التي توجدان فيها. كما بحثوا يف مدى 

تأثري مرشوعات البناء التي كانت قيد التنفيذ آنذاك، بما يف ذلك مرشوعات األبراج، عىل القيمة العاملية االستثنائية للممتلك أي الصفات االستثنائية التي أُدرج املمتلك عىل 

أساسها يف قائمة الرتاث العاملي.

وتطرق الخرباء مع عدد من ممثيل السلطات واملؤسسات واملنظمات الوطنية واملحلية وغريها من الجهات املعنية إىل التدابري الواجب اتخاذها لحماية املنظر الطبيعي 

للمنطقة الحرضية التاريخية. وإىل جانب مرشوع «كالتونغيت»، استعرض الخرباء مخططات مرشوع مرفأ ليث دوكس، ومركز سانت جيمس، وهايماركت وغري ذلك 

من املرشوعات املزمع تنفيذها يف املوقع لتقييم التأثري املحتمل الذي قد يرتتب عليها. وناقش الخرباء أيضاً الفرص املتاحة لتعزيز تدابري الصون واإلدارة يف املدينتني.

وأُدرج املوقع يف قائمة الرتاث العاملي نظراً إىل مكانة أدنربة 

بوصفها عاصمة اسكتلندا منذ القرن الخامس عرش. وأقرت 

لجنة الرتاث العاملي بالقيمة العاملية االستثنائية لجزأين من 

أدنربة هما املدينة القديمة التي توجد فيها قلعة تعود إىل 

من  القرون الوسطى، واملدينة الجديدة التي ُشيدت اعتباراً 

القرن الثامن عرش عىل الطراز الكالسيكي الحديث والتي كان 

لبنائها تأثري واسع النطاق يف التخطيط الحرضي يف أوروبا. 

ويضفي التجاور املتناغم لهاتني املدينتني الشديدتي التناقض 

فريداً  من األبنية املهمة طابعاً  كبرياً  واللتني تضمان عدداً 

وقيمة عاملية استثنائية عىل أدنربة.
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حالة الصون الراهنة - املخاطر أو الضغوط

يف  مراعاتها  ينبغي  التي  املهمة  االعتبارات  من  املحتملة  االستثنائية  العاملية  املمتلك  قيمة  تهدد  قد  التي  الضغوط  أو  املخاطر  تُعد 

الناجمة  الضغوط  هي  املمتلك،  يف  سلباً  تؤثر  قد  التي  العوامل  من  أنواع  أربعة  عىل  التوجيهية  املبادئ  وتنص  التقييم.  عملية  إطار 

عن التنمية والضغوط البيئية والكوارث الطبيعية والضغوط الناجمة عن الزائرين أو السياحة. وبالتايل، يجب أن تكون املعلومات 

دون  تصويرها  أو  الصون  حالة  وصف  يف  املبالغة  عدم  ويتعني  بأدلة.  ومدعومة  واقعية  املعني  املمتلك  صون  حالة  بشأن  املقدمة 

عن  التغايض  عدم  ويجب  الواقع،  تعكس  أن  يجب  جيدة  حالة  يف  املمتلك  بأن  مثالً  تفيد  التي  فاملعلومات  الحقيقة.  يف  عليه  هي  ما 

املخاطر الكبرية التي قد يتعرض لها املمتلك أو التقليل من شأنها. ويُعترب اتجاه حالة الصون عنرص تقييم بالغ األهمية. فعىل سبيل 

املثال، ثمة فرق شاسع بني ممتلك حالته جيدة وتتحسن وممتلك حالته جيدة وتتدهور. وتتمثل إحدى املهام الرئيسية لبعثة التقييم 

التي تزور املمتلك املرشح يف تحديد ما إذا كان ثمة مخاطر تهدد املمتلك وذكرها يف التقارير، والتأكد مما إذا كان ثمة مخاطر تم 

غض النظر عنها.

ويجب أن تقترص املعلومات املقدمة عىل املخاطر التي يمكن التنبؤ بها أو توّقع حدوثها يف ممتلك محدد، أو املخاطر التي تم اسرتعاء 

االنتباه إليها من ذي قبل. ويوىص بالتايل عدم التطرق إىل املخاطر املستبعدة جداً.

ومن املهم جداً تقديم معلومات دقيقة وحقيقية عن املخاطر املحتملة إذ يزداد عدد املمتلكات التي يُعلن بعد إدراجها يف قائمة الرتاث 

العاملي بوقت قصري عن تعرضها ملخاطر لم تكن مذكورة يف ملف الرتشيح. لذا، يُستحسن إبقاء مركز الرتاث العاملي عىل علم بأي 

مرشوعات بناء جديدة أو أي تغرّيات أخرى قد تطرأ خالل عملية التقييم.

الحماية

يجب أن توَضع للممتلكات املرشحة لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي تدابري قانونية و/أو تقليدية تكفل حمايتها بالطريقة املناسبة. 

ومن املستحسن أن تحظى املمتلكات بأعىل مستوى ممكن من الحماية يف الوالية القضائية والبيئة اللتني توجد فيهما. ويستلزم ذلك يف 

بعض األحيان اتخاذ إجراءات قانونية وتدابري حماية أخرى عىل عدة مستويات.

هذان  يُستخدم  ما  فغالباً  األخرى.  إحداهما  تستبعد  آليتني  ليستا  التقليدية  والحماية  القانونية  الحماية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

أساسياً  عامالً  من األحيان  للممتلك. وتُعترب الحماية القانونية يف الكثري  متعددة املستويات  لتأمني حماية  معاً  النوعان من الحماية 

يف توفري الظروف املناسبة واملؤاتية لتنفيذ تدابري الحماية التقليدية، وال سيما يف الحاالت التي يواجه فيها املمتلك مخاطر حقيقية.

وال يواَفق عىل إدراج أي ممتلك يفتقر إىل الحماية الالزمة.

لحماية املمتلك  واضحاً  وال بد من تحديد العنارص املادية وغري املادية التي تجسد قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة تحديداً 

العاملية  املمتلك  قيمة  عىل  الحفاظ  أجل  من  حمايتها  يجب  التي  هي  العنارص  هذه  ألن  ذلك  املناسب،  النحو  عىل  وإدارته  وصونه 

املحتملة. االستثنائية 

وترد فيما ييل بعض األسئلة املفيدة التي يمكن طرحها يف هذا الصدد:

•  هل تدابري الحماية كفيلة بالحفاظ عىل القيمة العاملية االستثنائية املحتملة أو تعزيزها؟

•  هل التدابري املتخذة طويلة األجل؟

•  يف حالة الحماية التقليدية، هل ترتكز هذه الحماية عىل آليات مجتمعية متينة؟

•  هل تتم حماية املمتلك عىل جميع املستويات الالزمة (هل تتوافر حماية تقليدية فضالً عن تدابري محلية وإقليمية ووطنية)؟

•  هل املمتلك محمي من أي مرشوعات بناء أو تغريات قد تؤثر سلباً يف قيمته أو سالمته أو أصالته؟

•  هل تُنفذ تدابري الحماية بطريقة فعالة؟

•  هل يتم استعراض تدابري الحماية أو رصدها بصورة دورية لتقييم فعاليتها؟

•  هل تم إدماج تدابري الحماية إدماجاً كامالً يف الخطة العامة للصون واإلدارة؟

الفعالية هي املعيار األسايس 

لتدابري الحماية.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

االثنني.  بني  تختلف  قد  املتخذة  التدابري  بأن  علماً  له،  التابعة  الفاصلة  املنطقة  وعىل  املمتلك  عىل  الحماية  ترتيبات  تطبيق  ويتعني 

وتجدر اإلشارة إىل أن حماية قيمة املمتلك يجب أال تتم عىل حساب أي عنارص تراثية موجودة داخل املنطقة الفاصلة.

حماية السمات البرصية املهمة للمحيط الواسع للممتلك وإدارتها عىل النحو املناسب. ويجب أيضاً 

هذه  تأمني  ألن  ذلك  مناسبة  حماية  ترتيبات  تتوافر  كانت  إذا  ما  تحديد  إىل  الرتشيح  عملية  من  األوىل  املراحل  منذ  السعي  وينبغي 

الرتتيبات (من خالل سن ترشيع جديد عىل سبيل املثال) يمكن أن يستغرق وقتاً طويالً، وهو أمر قد يؤثر يف الجدول الزمني العام 

الرتشيح. لعملية 

الحماية التقليدية ملمتلك ثقايف: مدفن أسكيا (مايل)

مدفن أسكيا مدفن ضخم وهرمي الشكل يبلغ ارتفاعه ١٧ مرتاً بناه 

إمرباطور سونغاي، أسكيا محمد، يف عام ١٤٩٥، يف عاصمته غاو.

ويشهد هذا املمتلك عىل قوة إمرباطورية سونغاي وما جمعته من 

ثروات يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش عندما ازدهرت من 

خالل السيطرة عىل املبادالت التجارية التي كانت تتم عرب الصحراء 

الكربى، وال سيما تجارة امللح والذهب. ويقدم هذا املدفن مثاالً رائعاً عىل 

املنشآت التي كانت تشيّد بالطوب اللبن يف منطقة الساحل غرب أفريقيا. 

وتجدر اإلشارة إىل أن املجمع الذي يضم قرباً هرمي الشكل ومسجدين 

مسّطحي السقف ومقربة ومكاناً كان يجتمع فيه القوم يف الهواء الطلق، 

قد بُني عندما أصبحت غاو عاصمة إمرباطورية سونغاي وبعد أن جعل 

أسكيا محمد من اإلسالم الديانة الرسمية لإلمرباطورية عند عودته من مكة املكرمة.

ويحظى املمتلك بحماية تقليدية وتتم إدارته تحت إرشاف رابطة أنشأها محافظ مدينة غاو يف عام ٢٠٠٢ وتضم ممثلني للجهات املعنية الرئيسية، بمن فيهم اإلمام 

واملؤذن، فضالً عن ممثلني للوكالة اإلقليمية للفنون والثقافة يف غاو، واللجان اإلقليمية واملحلية املعنية بصون الرتاث الثقايف. ومع أنه لم تُسند إىل هذه الرابطة أي مهام 

نظامية، فإن لديها سلطة أخالقية قوية بحكم مشاركة اإلمام وزعيم سونغاي يف عضويتها.
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الحماية التقليدية ملمتلك طبيعي: إيست رينيل (جزر سليمان)

يقع ممتلك «إيست رينيل» يف الثلث الجنوبي من جزيرة رينيل التي توجد يف أقىص جنوب 

أرخبيل جزر سليمان، يف املنطقة الغربية من املحيط الهادي. وتُعد رينيل أكرب الجزر 

املرجانية العالية يف العالم إذ يبلغ طولها ٨٦ كيلومرتاً وعرضها ١٥ كيلومرتاً. ويغطي 

املوقع مساحة تناهز ٠٠٠ ٣٧ هكتار وقطاعاً بحرياً يمتد حتى ثالثة أميال بحرية. ومن 

أبرز معالم الجزيرة بحرية تيغانو املعتدلة امللوحة التي كانت يف القدم بحرية شاطئية يف 

الجزيرة املرجانية. وتضم تيغانو التي تُعد أكرب بحريات جزر املحيط الهادي (٥٠٠ ١٥ 

هكتار) العديد من الجزر الجريية الوعرة والكثري من األصناف املستوطنة. ويتألف الغطاء 

النباتي لجزيرة رينيل بصورة رئيسية من غابات كثيفة ويبلغ متوسط ارتفاع أشجار 

هذه الغابات ٢٠ مرتاً. ويُعترب املوقع مخترباً حقيقياً للدراسات العلمية نتيجًة لألعاصري 

املتكررة التي تؤثر تأثرياً شديداً يف مناخه. وترتبط ملكية هذا املكان وطريقة إدارته 

بالتقاليد العرفية.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

اإلدارة

بقيمة  تقرتن  التي  واملعالم  الصفات  عىل  األول  املقام  يف  تركز  العاملي  الرتاث  ممتلكات  من  ممتلك  أي  إلدارة  تُتخذ  التي  التدابري  إن 
املمتلك العاملية االستثنائية أو التي تجسد هذه القيمة. والغرض من هذه التدابري هو الحفاظ عىل قيمة املمتلك وأصالته وسالمته 
يف األجل الطويل من خالل إدارة الصفات التي يتسم بها. ويُعترب بيان القيمة العاملية االستثنائية وثيقة مرجعية فيما يخص إدارة 

املمتلك.

ويتعني إدارة قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة باالستناد إىل نهج شامل يجب أن يغطي متطلبات صون املمتلك وأن يرتبط 
بجميع القيم املميزة للموقع. أيضاً 

ويجب أن توَضع للممتلكات املرشحة خطة إدارية مناسبة أو نظام موثق يحدد الرتتيبات اإلدارية الخاصة باملمتلك. ويف الحاالت 
التي ال تتوافر فيها خطة إدارة أو نظام إداري معنّي، من املهم تحديد فرتة واقعية لتوفري أي منهما، وهو أمر قد يؤثر يف الجدول 

تحديد ترتيبات إدارية مناسبة للمنطقة الفاصلة وملحيط املمتلك. الزمني لعملية الرتشيح. ومن الرضوري أيضاً 

قائمة  يف  إدراجه  احتمال  من  يحد  قد  الرتشيح  ملف  تقديم  وقت  ُمرضية  إدارية  ترتيبات  إىل  املمتلك  افتقار  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
الرتاث العاملي.

إدارية  خطة  له  توضع  لم  ممتلكاً  يتضمن  ترشيح  قبول  يمكن  بأنه  تفيد   (١١٥ التوجيهية (الفقرة  املبادئ  فقرات  إحدى  أن  ومع 
أو نظام آخر لإلدارة، فإن هذا األمر غري محبذ بوجه عام، ألن توافر خطة إدارية أو نظام إدارة موثق يعزز احتمال إدراج املمتلك 

يف القائمة إىل حد كبري.

ويمكن اعتماد إما خطة إدارة أو نظام إداري، فال توجد أفضلية عىل هذا الصعيد وقد يُستخدم االثنان معاً يف بعض األحيان. واملهم 
بعض  عىل  غريباً  أمراً  إدارية  خطط  إعداد  فكرة  تكون  قد  املثال،  سبيل  فعىل  ومناسب.  فعال  إداري  نظام  أو  خطة  تتوافر  أن  هو 
الثقافات، مما يعني أن الخربات الالزمة إلعداد هذه الخطط وتنفيذها لن تكون متوافرة، وهو أمر قد يثري الكثري من الشكوك إزاء 
فعالية الخطط. ولكن يُحتمل أن يتوافر يف هذه الثقافات نظام إدارة محدد قد يكون مناسباً إلدارة املمتلك املرشح عىل النحو السليم. 

ويف املقابل، قد تشكل الخطط اإلدارية مفهوماً راسخاً يف ثقافات أخرى ويفرتض يف هذه الحاالت أن تُعد خطة إدارية للممتلك.

ويجب أن ترتكز إدارة املمتلك عىل رؤية واقعية ملستقبله يف األجل املتوسط إىل الطويل ومن الرضوري أن تغطي هذه الرؤية أي 

تغرّيات وتحديات قد تنجم عن إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي. ويجب التنبه إىل أن هذه التغرّيات والتحديات قد تكون كبرية.

ويتعني تقديم خطط اإلدارة أو النظم اإلدارية املوثقة بوصفها ترتيبات تم اختبارها وتجريبها ال مجرد أفكار «عىل ورق» يُزمع 

تنفيذها يف املستقبل. ويجب أن تكون املعلومات املقدمة يف الفقرات الرئيسية من ملف الرتشيح (ومنها «حالة الصون» و«املتابعة») 

باملعلومات والربامج املحددة يف خطة إدارة املمتلك. وثيقاً  مرتبطة ارتباطاً 

ومن الرضوري أن تشمل أي خطة أو نظام معد إلدارة املمتلك آلية تتيح تقييم آثار التغيريات التي قد تُقرتح أو أي أعمال جديدة 

أو تدابري قد تقرتن باملمتلك.

وقد تستلزم إدارة املمتلك عدداً من الخطط أو النظم املوثقة. ومن املهم يف هذه الحاالت تقديم معلومات تدل عىل أن مختلف الخطط 

أو النظم املقرتحة تتضمن تدابري متكاملة أو تكميلية تتيح إدارة قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة بطريقة فعالة. وينطبق 

ومحيطه الواسع،  تتوىل فيها عدة هيئات مسؤولية إدارة املمتلك واملنطقة الفاصلة التابعة له  بوجه خاص عىل الحاالت التي  ذلك 

وعىل الحاالت التي تشارك فيها عدة سلطات محلية يف عملية اإلدارة.

هذه  لزيارة  الكبري  االندفاع  إىل  نظراً  العاملي  الرتاث  بممتلكات  املرتبطة  الرئيسية  املسائل  من  السياحية  األنشطة  إدارة  وتُعترب 

املرافق  تأمني  وإىل  املمتلكات  بشأن  عامة  معلومات  توفري  إىل  والحاجة  يقصدونها،  قد  الذين  للزائرين  الكبرية  واألعداد  األماكن، 

حسب  يختلف  الزائرين  أعداد  عىل  العاملي  الرتاث  قائمة  يف  ما  ممتلك  إدراج  تأثري  أن  إىل  التنبه  ويجب  الزائرين.  الستقبال  الالزمة 

الحاالت. ومن الرضوري االستعداد لهذا األمر عن طريق اتخاذ الرتتيبات الالزمة.

من الرضوري توافر خطة/

نظام فعيل إلدارة املمتلك.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

ويجب أن يتضمن ملف الرتشيح تدابري إلدارة األنشطة السياحية تتفق مع أهداف حماية قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة 

وصونها وإدارتها ومن شأنها أن تسهم يف تحقيق هذه األهداف. ويف الكثري من الحاالت، توضع للممتلكات خطة منفصلة إلدارة 

السياحية  األنشطة  إدارة  خطط  تنفيذ  ويجب  اإلدارة.  ألغراض  املعد  العام  النظام  أو  بالخطة  مرتبطة  تكون  السياحية  األنشطة 

فعالة. بطريقة 

بشأن خطط إدارة ممتلكات الرتاث العاملي الطبيعي (IUCN, 2008a). ومن  مرجعياً  وأصدر االتحاد العاملي لصون الطبيعة دليالً 

سيتوىل  التي  العاملي  بالرتاث  املتعلقة  املرجعية  األدلة  سلسلة  إطار  يف  الثقافية  باملمتلكات  خاص  مماثل  مرجعي  دليل  إعداد  املزمع 

إعدادها مركز اليونسكو للرتاث العاملي والهيئات االستشارية.

طويالً، وهو أمر قد  ويجب التنبه إىل أن إعداد الخطط أو الوثائق الالزمة وإثبات فعاليتها قبل تقديم الرتشيح قد يستغرقان وقتاً 

يكون له تأثري كبري يف الجدول الزمني لعملية الرتشيح. وإضافًة إىل ذلك، فإن إعداد الرتتيبات اإلدارية الالزمة قبل تقديم الرتشيح 

أمر مجد بالنسبة إىل الصون الطويل األجل للممتلك ومن شأنه أن يعود بالفائدة عىل أصحاب حقوق امللكية وجميع الجهات املعنية.

وترد فيما ييل بعض األسئلة املفيدة التي يمكن طرحها بشأن إدارة املمتلك:

•  هل تبني الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري الطريقة التي ستسهم بها تدابري الحماية والصون يف الحفاظ عىل قيمة املمتلك العاملية 

االستثنائية املحتملة؟

•  هل تتيح الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري التوصل عملياً إىل نتائج فعالة يف امليدان عىل صعيد صون املمتلك؟

•  يف الحاالت التي تتوافر فيها عدة خطط أو نظم إدارية، هل تتضمن هذه الرتتيبات تدابري متكاملة أو تكميلية تتيح تحقيق نتائج 

فعالة؟

•  هل تحظى الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري باألولوية مقارنًة بأنواع أخرى من الخطط أو النظم (مثل الخطط السياحية واإلنمائية 

والخطط االقتصادية اإلقليمية)؟

•  هل يتوافر فهم عميق للممتلك تشرتك فيه جميع الجهات املعنية؟

•  هل ترتكز الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري عىل دورة تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم واستخالص للدروس؟

•  هل تُتخذ التدابري الالزمة لرصد تأثري االتجاهات السائدة والتغرّيات والتدابري املقرتحة ولتقييمها؟

•  هل تراعي الرتتيبات اإلدارية مبادئ التنمية املستدامة؟

•  هل ترتكز الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري عىل مشاركة جميع الجهات املعنية، وال سيما أصحاب حقوق امللكية واملديرين، وهل 

تحظى هذه الخطة او النظام بدعم قوي؟

•  هل باإلمكان توفري القدر الكايف من املوارد للخطة اإلدارية أو النظام اإلداري يف الوقت الحارض ويف املستقبل؟

•  هل يتوافر ما يكفي من املوارد املالية وأنشطة التخطيط للوفاء باملتطلبات الراهنة واملقبلة الخاصة باملمتلك؟

•  هل تشتمل الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري عىل أنشطة تتعلق ببناء القدرات؟

•  هل تصف الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري ما يُزمع اتخاذه من تدابري عىل نحو شفاف؟

•  هل تشمل الخطة اإلدارية تدابري تتيح التأهب للمخاطر؟

•  هل تم إدماج تدابري اإلدارة إدماجاً كامالً يف خطة حماية املمتلك؟

وقد تشمل الجهات املعنية يف هذا السياق السكان املحليني والسكان األصليني وأصحاب حقوق امللكية ومديري املمتلك ووكاالت تعمل 

عىل مختلف املستويات الحكومية ورشكات تجارية وهيئات معنية بالسياحة ومنظمات غري حكومية.

وفيما يتعلق بالرتشيحات املتسلسلة أو الرتشيحات الخاصة باملمتلكات العابرة للحدود أو عرب الوطنية، يجب التأكد عىل سبيل األولوية 

من أن كل عنرص من عنارص هذه املمتلكات ُحددت له تدابري مناسبة لضمان حمايته وإدارته وأن هذه التدابري تتسم بالفعالية. ويجب 

أن يتوافر نظام إدارة يشمل جميع عنارص املمتلك ويتيح تأمني االتصال والتنسيق بني مختلف الجهات املعنية بالنسبة إىل املسائل 

التالية عىل األقل:

•  تنسيق التدابري املتخذة إلدارة جميع العنارص من أجل تحقيق مجموعة من األهداف املشرتكة التي تتعلق بصون قيمة املمتلك العاملية 

االستثنائية املحتملة؛

•  تحديد املخاطر التي تهدد املمتلك وسبل التصدي لها؛

•  تنسيق أنشطة الرصد وإعداد التقارير، وال سيما فيما يتعلق باملتطلبات التي تنص عليها اتفاقية الرتاث العاملي.
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ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

منتظم  استعراض  إجراء  الوطنية  عرب  أو  للحدود  العابرة  املمتلكات  أو  املتسلسلة  املمتلكات  إلدارة  املعدة  النظم  تتيح  أن  ويُفرتض 

آلليات التنسيق وتدعيم هذه اآلليات عندما يكون ذلك مجدياً من أجل تعزيز إدارة املوقع من حيث االتساق والفعالية بوصفه ممتلكاً 

للرتاث العاملي، ومعالجة التغريات التي تؤثر يف عنارصه. تابعاً 

ويتعني توضيح التدابري التي ستُتخذ إلدارة العنارص املنفصلة بطريقة منسقة، وال سيما يف الحاالت التي يكون فيها تعدد للمديرين 

ولنظم اإلدارة. ويجب أن تكون اإلدارة املنسقة فعالة.

يف  ولكن  السليم.  النحو  عىل  تعمل  القائمة  اإلدارة  نظم  أو  خطط  كانت  إذا  املمتلك  إلدارة  خاصة  هيئة  إنشاء  الرضوري  غري  ومن 

الحاالت التي تكون فيها هذه الخطط أو النظم غري مناسبة، يجب وضع آليات جديدة برشط أن تكون فعالة.

وادي نهر اللوار بني سويل سور لوار وشالون (فرنسا)

معمارية رائعة (القصور)، وأراَيض مزروعة نتجت  وقرى تاريخية وآثاراً  ذا قيمة استثنائية وفائق الجمال يشمل مدناً  ثقافياً  طبيعياً  يشكل وادي نهر اللوار منظراً 

عن قرون من التفاعل بني سكان املنطقة وبيئتهم املادية التي يمثل نهر اللوار الجزء 

منها. الرئييس 

وقررت الحكومة الفرنسية يف عام ١٩٩٤ تنفيذ خطة توجيهية لعرشة أعوام من أجل 

 .(Plan Loire Grandeur Nature) تخطيط موقع وادي اللوار وإدارته عىل نحو متسق

وتتعلق هذه الخطة بحماية البيئة وبالتنمية االقتصادية للمنطقة ويجري تنفيذها 

بالتعاون الوثيق مع املنظمات واملؤسسات املعنية، ومنها املناطق اإلدارية والوكاالت 

والرابطات االقتصادية. إضافًة إىل ذلك، واستجابًة لتوصية تم تقديمها خالل تقييم 

املمتلك، أُنشئت لجنة توجيهية لإلرشاف عىل إدارة املوقع، مع اإلشارة إىل أن ممثلني 

للسلطات الحكومية واملؤسسات املعنية يشاركون يف عضوية هذه اللجنة.
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ملف الرتشيح: أداة تساعد عىل إدارة املمتلك

يرمي ملف الرتشيح إىل تقديم املعلومات الالزمة لدعم اقرتاح إدراج ممتلك ما يف قائمة الرتاث العاملي ولكنه قد يسهم أيضاً يف إدارة 

املمتلك، وذلك لألسباب التالية:

•  يتضمن ملف الرتشيح معلومات عن حالة املمتلك فضالً عن مجموعة من االلتزامات بشأن حماية املمتلك وإدارته ومتابعته يف املستقبل؛

•  إن إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي قد يؤثر عىل نحو إيجابي يف وضع املمتلك ويجب التطرق إىل هذا التأثري بالطريقة املناسبة يف 

ملف الرتشيح، فينبغي مثالً ذكر ارتفاع عدد الزائرين أو ازدياد الضغوط الناجمة عن السياحة بعد اإلدراج املحتمل للممتلك؛

•  يخضع ملف الرتشيح، بما يف ذلك الرتتيبات اإلدارية املقرتحة، لتحليل دقيق خالل عملية التقييم. وقد يُقرتح إدخال بعض التغيريات 

عىل املمتلك وطريقة إدارته، وهو أمر يقتيض التفاوض مع الدولة الطرف املعنية ومختلف الجهات املعنية التي يجب أن تفهم أسباب 

التغيريات املقرتحة؛

•  إن احتمال إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي قد يشكل أداة قوية إلرشاك الجهات املعنية يف إدارة املمتلك وحمايته، وال سيما إذا كان 

باإلمكان إطالع هذه الجهات عىل فوائد اإلدراج لتشجيعها عىل املشاركة. ولكن بعض الجهات املعنية قد ترى بعض املخاطر يف خطوة 

اإلدراج، وال بد يف هذه الحاالت من مراعاة وجهات نظرها وشواغلها عىل النحو املناسب خالل إعداد ملف الرتشيح؛

•  يتضمن ملف الرتشيح بيانات مرجعية أساسية يمكن االرتكاز عليها لتقييم حالة صون املمتلك يف املستقبل.
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ومعرفته املمتلك  تعريف  ٣

املتابعة

تفرتض اإلدارة الجيدة للممتلك متابعة مجموعة من العوامل الرئيسية التي تدل عىل الوضع الراهن للممتلك وحالة صونه وما سيكون 

عليه يف املستقبل. وتوفر عملية املتابعة هذه للشخص املسؤول عن إدارة املمتلك معلومات قيّمة تشري مثالً إىل أن تدابري الحماية والصون 

واإلدارة تحقق النتائج املرجوة أو أنه ينبغي إدخال بعض التغيريات عىل هذه التدابري. ويجب أن تركز عملية متابعة أي ممتلك تابع 

للرتاث العاملي عىل قيمته العاملية االستثنائية، وعىل السالمة والحماية واإلدارة، وكذلك عىل األصالة بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية. 

ويُعترب بيان القيمة العاملية االستثنائية وثيقة مرجعية فيما يخص متابعة املمتلك.

وغالباً ما تُعالج مسألة املتابعة بطريقة غري مناسبة يف ملفات الرتشيح.

ويقيض نظام الرتاث العاملي برضورة تقديم تقارير دورية رسمية كل ست سنوات تتيح متابعة وضع املمتلكات املدرجة يف قائمة 

الرتاث العاملي (انظر الجزء «خامساً» من املبادئ التوجيهية). ويتيح توافر نظام متابعة جيّد إعداد التقارير الدورية املذكورة بسهولة.

ويجب أن يتضمن ملف الرتشيح املؤرشات الرئيسية التي ستُستخدم لقياس مجموعة من العوامل وتقييمها، ومنها حالة صون املمتلك. 

وينبغي أن ترتبط هذه املؤرشات بالصفات التي تجسد قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة لضمان حماية هذه الصفات وصونها 

وإدارتها، مما يتيح الحفاظ عىل قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة.

ويتعني االضطالع بأنشطة املتابعة عىل نحو منتظم وفقاً لجدول زمني يتفق مع طبيعة املمتلك. ويرتبط تواتر أنشطة املتابعة بمدى 

متانة صفات املمتلك أو هشاشتها وبرسعة تأثرها بالتغريات.

وتتمثل إحدى املسائل املهمة التي ينبغي مراعاتها يف الجهة املكلَّفة بتنفيذ عملية املتابعة ألن هذا األمر قد يؤثر يف املصداقية الحقيقية 

أو املفرتضة لنتائج املتابعة. بوجه عام، تتسم أنشطة املتابعة بدرجة أكرب من املصداقية إذا توىل تنفيذها خرباء مختصون مستقلون 

يلتزمون الشفافية يف أداء عملهم.

وتشمل املراجع املفيدة التي يمكن االطالع عليها يف هذا الصدد الوثيقة التالية: (متابعة الرتاث العاملي، وثائق الرتاث العاملي ١٠؛ مركز 

.((ICCROM, 2004) اليونسكو للرتاث العاملي/املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها، ٢٠٠٤

وفيما يخص املواقع الطبيعية، أُعدت مجموعة من األدوات لتقييم فعالية التدابري اإلدارية قد يكون من املفيد استخدامها عند إجراء 

عملية املتابعة، ومنها ما ييل: (تعزيز تراثنا: مجموعة أدوات لتقييم فعالية التدابري اإلدارية الخاصة بمواقع الرتاث العاملي الطبيعي؛ 

هوكينغز وآخرون، ٢٠٠٨ (Hockings et al., 2008)). وتتوافر أدوات أبسط لتقييم فعالية التدابري اإلدارية. ويمكن االتصال باالتحاد 

العاملي لصون الطبيعة للحصول عىل معلومات وإرشادات إضافية بشأن هذه األدوات.

٣-٢  توصيات إضافية

االطالع عىل ملفات وعمليات الرتشيح التي تكللت بالنجاح

لعل من املفيد االطالع عىل بعض ملفات الرتشيح السابقة التي تكللت بالنجاح قبل البدء بإعداد ملف الرتشيح. ومن األنسب عىل األرجح 

مراجعة امللفات الحديثة ألن املعايري والرشوط قد تغريت مع الوقت. ومن املجدي أيضاً االطالع عىل امللفات التي تخص ممتلكات شبيهة 

بعض اليشء باملمتلك املزمع ترشيحه.

أما امللفات التي تتعلق بممتلكات يمكن مقارنتها بصورة مبارشة مع املمتلك املزمع ترشيحه، فيتعني دراستها بكثري من العناية يف إطار 

عملية التحليل املقارن (انظر الفقرات الخاصة بالتحليل املقارن أعاله).
قد يكون من املفيد االطالع عىل 

بعض ملفات وعمليات الرتشيح 

السابقة.

هــــــــامةرسـالة 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

٩٢



ومعرفته املمتلك  ٣تعريف 

ويمكن االطالع عىل ملفات املمتلكات التي أُدرجت يف قائمة الرتاث العاملي اعتباراً من عام ١٩٩٨ عىل صفحتي اإلنرتنت التاليتني:
• /http://whc.unesco.org/en/list (باإلنجليزية)

• /http://whc.unesco.org/fr/list (بالفرنسية)

وبعد مراجعة امللفات املذكورة، يمكن أيضاً االطالع عىل ما صدر عن الهيئات االستشارية من تقارير تقييمية ألن هذه التقارير تقّدم 
اإلنرتنت  صفحتي  عىل  أيضاً  متاحة  التقارير  وهذه  بها.  يتسم  قد  التي  الضعف  أو  القوة  ومواطن  امللف  جودة  عن  مهمة  معلومات 

املذكورتني اعاله.

وإىل جانب هذه الوثائق، يمكن الحصول عىل معلومات مفيدة بشأن مراحل إعداد ملف الرتشيح من الدول األطراف األخرى. وباإلمكان 
كذلك استشارة الدول األطراف التي قدمت حديثاً ملفات ترشيح أفضت إىل إدراج مواقع معينة يف قائمة الرتاث العاملي.

ويجدر التشديد عىل أن ملفات أو عمليات الرتشيح السابقة التي تكللت بالنجاح يجب أال تُعتمد تلقائياً كنموذج مللف الرتشيح املزمع 
إعداده. فلكل ترشيح ولكل دولة طرف ظروف خاصة تفيض إىل عملية وملف ترشيح فريدين ال يمكن «استنساخهما» لتطبيقهما يف 

حاالت أخرى.
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٤

بعد االنتهاء من إعداد بيان القيمة العاملية االستثنائية ورسم حدود املمتلك استناداً إىل أسس متينة ومسوغات منطقية، وبعد اتخاذ 

التدابري الالزمة ألغراض الحماية والصون واإلدارة والتأكد من أن الجهات املعنية الرئيسية تدعم اقرتاح الرتشيح، ينبغي االنتقال 

إىل املرحلة الثانية وهي إعداد ملف الرتشيح.

٤-١  توصيات عامة

اختيار الجهة التي ستتوىل كتابة ملف الرتشيح

التي  واالستنتاجات  والحجج  املعلومات  حيث  ومن  منه  املرجو  الغرض  حيث  من  ومتسقاً  واضحاً  الرتشيح  ملف  يكون  أن  يجب 

يتضمنها. وقد يعترب بعضهم أن االستعانة بخبري استشاري لكتابة ملف الرتشيح هي أرسع وأبسط السبل لضمان إدراج املمتلك 

املقرتح. وقد تفيض هذه الخطوة إىل نتائج جيدة إذا كان الخبري يتمتع بمعارف دقيقة بشأن الرتاث العاملي واملمتلك املعني، ولكنها 

إلعداد ملف جيد. أساسياً  ليست رشطاً 

وبالنسبة إىل الكثري من املمتلكات، من شأن خربات املوظفني املحليني الذين يعملون معا إلعداد الرتشيح، مستندين يف ذلك ربما إىل 

توجيهات من بعض األخصائيني الخارجيني، أن تأتي بفوائد كبرية يف األجل الطويل. فهؤالء املوظفون يتوصلون يف إطار عملهم 

إىل  الرامية  التدابري  استمرارية  يضمنوا  أن  بالتايل  وبإمكانهم  باملمتلك،  املرتبطة  والفرص  والقيود  واملتطلبات  للقيم  جيد  فهم  إىل 

يف  املدرجة  املمتلكات  يخص  وفيما  العاملي.  الرتاث  قائمة  يف  إدراجه  إمكانية  يف  النظر  يتم  أن  بعد  وإدارته  وصونه  املمتلك  حماية 

واإلدارة  والحماية  الصون  مجال  يف  املستقبلية  واملتطلبات  املمتلك  بقيم  ملم  محيل  فريق  وجود  أن  يف  شك  ال  العاملي،  الرتاث  قائمة 

هو أمر قد يعود أيضاً بفوائد كبرية.

ويتعني كتابة ملف الرتشيح بأسلوب واضح وسلس، وذلك إما باللغة اإلنجليزية أو باللغة الفرنسية. وإذا كان الفريق أو الشخص 

املعني بكتابة ملف الرتشيح ال يتقن إحدى اللغتني املذكورتني، فيُستحسن أن يكتب امللف بلغته األم وأن يستعني بعد ذلك بمرتجم 

مهني لرتجمة النص النهائي للرتشيح إىل اإلنجليزية أو الفرنسية. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن الرتجمات غري الدقيقة قد 

تسبب حالة من اللبس ومشكالت يف فهم النص خالل عملية التقييم.

ألي سوء فهم. إعداد مرسد للمصطلحات باللغة املحلية تفادياً  وقد يكون من املفيد جداً 

غرض الرتشيح

ينبغي إعداد الرتشيحات إلدراج ممتلكات يف قائمة الرتاث العاملي وفقاً لنموذج الطلب الرسمي املعد لهذا الغرض. وهذا الطلب هو 

عبارة عن وثيقة رسمية تقدمها إىل اليونسكو دولة طرف معينة، أو دولتان طرفان أو أكثر يف حالة الرتشيحات الخاصة بممتلكات 

عرب وطنية.

ويجب تحديد الغرض من ملف الرتشيح بأعىل درجة ممكنة من الوضوح، مع رضورة تقديم املعلومات التالية:

• وصف عنارص املمتلك وطريقته توثيقه؛

•  تربير اتسام املمتلك بالقيمة العاملية االستثنائية؛

•  حالة صون املمتلك والعوامل املؤثرة فيه؛

•  التدابري املزمع اتخاذها لحماية املمتلك وصونه وإدارته وعرضه ومتابعته من أجل الحفاظ عىل قيمته العاملية االستثنائية املحتملة.

ومن الجدير بالذكر أن تقييم املمتلك املرشح لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي والقرار الذي تتخذه لجنة الرتاث العاملي بشأن إدراجه أو 
عدم إدراجه يف القائمة يستندان إىل ملف الرتشيح املقدم.

كتابة ملف الرتشيح وإعداده
ت
حتويا

امل
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ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
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شيحا
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وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

مراحل إعداد ملف الرتشيح

يُعترب التسلسل الزمني ملراحل إعداد ملف الرتشيح مسألة مهمة. ومن الرضوري االلتزام بهذا التسلسل والتنبه إىل أن عملية إعداد 
ملف  مراحل إعداد  متواصل. وتتمثل  بالجهات املعنية والتعاون معها عىل نحو  وتفرتض االتصال  متكررة  تعديالت  تستلزم  امللف 

الرتشيح فيما ييل:
•  إجراء البحوث األساسية الالزمة؛

•  إجراء التحليل املقارن؛
•  إعداد بيان القيمة العاملية االستثنائية الذي يجب أن يتضمن املعايري املقرتحة واملعلومات الالزمة بشأن أصالة املمتلك وسالمته؛

•  تحديد الصفات املميزة للممتلك؛
•  رسم حدود املمتلك بالطريقة املناسبة؛

•  إعداد وصف املمتلك؛
•  إعداد نبذة تاريخية عن املمتلك؛

•  استكمال األجزاء املتبقية من ملف الرتشيح.

حيث  من  األفضل  بالرضورة  ليس  التوجيهية  املبادئ  يف  الوارد  الرتشيح  طلب  نموذج  يف  الفقرات  ترتيب  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
التسلسل املنطقي لألمور وقد يؤدي إىل إعداد ملفات تتضمن كماً مفرطاً من املعلومات تكون فيها الفقرتان املخصصتان لتوضيح 
أجزاء  أقل  املقرتحة  املعايري  بمقتىض  املمتلك  إدراج  مسوغات  ولتقديم  استثنائية  عاملية  قيمة  ذا  املمتلك  اعتبار  إىل  الداعية  األسباب 

امللف جودًة.

ويتضمن طلب الرتشيح فقرات يمكن ملؤها بطريقة أسهل بكثري مما تقتضيه الفقرات األخرى، وتحظى هذه األجزاء بالقدر األكرب 

من االهتمام يف الكثري من األحيان. فعىل سبيل املثال، غالباً ما يتم التوّسع يف وصف املمتلك ويف رشح خلفيته التاريخية يف الفقرتني 

تكون  ال  الحاالت،  من  الكثري  يف  ولكن  نص.  شكل  يف  وعرضها  الالزمة  املعلومات  جمع  السهل  من  ألنه  الغرض  لهذا  املخصصتني 

إن كل أجزاء ملف الرتشيح 

يجب أن ترتبط بالقيمة العاملية 

االستثنائية للممتلك.

إجراء البحوث األساسية الالزمة

إعداد التحليل املقارن

تحديد الصفات املميزة للممتلك

تقييم أصالة املمتلك وسالمته

رسم حدود املمتلك بالطريقة املناسبة

إعداد وصف املمتلك

إعداد نبذة تاريخية عن املمتلك

استكمال األجزاء املتبقية من ملف الرتشيح

إعداد مرشوع بيان القيمة العاملية االستثنائية وتحديد املعايري الالزمة

جدول مخترص يبنّي املراحل املقرتحة إلعداد ملف ترشيح

هــــــــامةرسـالة 
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وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

الفقرتان املذكورتان مرتبطتني بالقدر الكايف بقيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة، وهو أمر يُعزى ربما إىل أنهما تُعدان قبل 

تحديد قيمة املمتلك. ويتعني بالتايل تعديلهما عدة مرات يف أثناء إعداد امللف. وعىل سبيل املثال، يمكن إجراء البحوث التاريخية قبل 

تحديد قيمة املمتلك، ولكن قد يتعني مراجعة الفقرة املتعلقة بالخلفية التاريخية يف مرحلة الحقة لتحسني ارتباطها بقيم املمتلك.

مرتبطة  تكون  كي  املتبقية  األجزاء  كتابة  إىل  االنتقال  ثم  أوالً  املحتملة  االستثنائية  العاملية  القيمة  بتحديد  يوىص  آنفاً،  ذُكر  ومثلما 

لقيمته  املجسدة  املادية  الصفات  تبنّي  معلومات  املمتلك  بوصف  الخاصة  الفقرة  تتضمن  أن  ويجب  القيمة.  بهذه  وثيق  نحو  عىل 

صفاته  املمتلك  بها  اكتسب  التي  الطريقة  توضح  أن  فيجب  التاريخية،  بالخلفية  الخاصة  الفقرة  أما  املحتملة.  االستثنائية  العاملية 

وقيمته مع الوقت.

التنفيذي امللخص 

املعلومات  عىل  يشتمل  ألنه  امللف  من  رئيسياً  عنرصاً  امللخص  هذا  ويُعترب  تحليلياً.  ملخصاً  األول  جزئه  يف  الرتشيح  ملف  يتضمن 

بالرتشيح.  املتعلقة  األساسية 

استخدام  يجب  تقدير،  أقل  عىل  املعلومات  من  معقول  قدر  جمع  يكفل  نحو  عىل  الثالث  الجزء  يف  املحددة  بالخطوات  القيام  وبعد 

هذه املعلومات لكتابة مرشوع امللخص التنفيذي. ويوىص بكتابة هذا امللخص يف املراحل األوىل من عملية إعداد ملف الرتشيح كي 

تكون الرسائل الرئيسية املرجو نقلها من خالل الرتشيح محددة بوضوح شديد. ويساعد ذلك يف الرتكيز عىل املسائل األساسية يف 

أثناء إعداد امللف.

جديدة.  ونتائج  معلومات  من  إليه  التوصل  يتم  ما  ضوء  عىل  الرتشيح،  عملية  تقدم  مع  التنفيذي  امللخص  مضمون  تعديل  ويمكن 

يف الرتكيز عىل املسائل األساسية. فذلك يساعد أيضاً 

ويجب أن تكون املعلومات املقدمة يف امللخص التنفيذي مطابقة للمعلومات الواردة يف النص الرئييس للرتشيح.

ملف الرتشيح: املضمون والشكل

يجب أن يفي ملف الرتشيح باملتطلبات التالية:

•  أن يبنّي بوضوح الحدود املقرتحة للممتلك؛

للممتلك؛ •  أن يتضمن وصفاً 

•  أن يحدد الخلفية التاريخية للممتلك؛

•  أن يظهر أهمية املمتلك واألسباب التي تدعو إىل اعتباره ذا قيمة عاملية استثنائية؛

•  أن يبني ما يجعل املمتلك يفي بمعيار واحد أو أكثر من معايري الرتاث العاملي؛

•  أن يوضح حالة صون املمتلك والطريقة املتبعة لتوثيقها ورصدها؛

•  أن يبني تدابري الحماية القانونية والرتتيبات اإلدارية التي ستتيح الحفاظ عىل الصفات التي تجسد قيمة املمتلك العاملية االستثنائية 

املحتملة يف األجل الطويل، وأن يحدد الجهات التي ستشارك يف هذه اإلجراءات؛

•  أن يوضح الطريقة التي ستُتَّبع إلبراز قيمة املمتلك كي يفهمها الزائرون وغريهم من األشخاص.

إدراج  يف  النجاح  احتمال  من  يزيدان  ال  فيه  املوجودة  واملخططات  املعلومات  وكثرة  الرتشيح  امللف  طول  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

املمتلك. فيجب أن يركز امللف عىل املسائل األساسية وأال يتضمن كماً مفرطاً من املعلومات، ألن امللفات الطويلة التي ال تركز بالقدر 

الكايف عىل تقديم قيمة املمتلك تأتي يف غالب األحيان بنتيجة سلبية. وإىل جانب ذلك، ليس من الرضوري السعي إىل إبراز امللف يف 

أفضل صورة من حيث التصميم والرسوم والطباعة. فهذه املسائل ال تكتيس أهمية كبرية.

ويجب بالتايل الرتكيز عىل مضمون ملف الرتشيح ال عىل الجوانب الجمالية املكلفة مثل جودة الورق وحسن التغليف، وما إىل ذلك. 

ولكن ينبغي أن تكون طريقة عرض املعلومات واضحة بما يكفي ملساعدة القارئ عىل تكوين صورة عامة عن امللف برسعة وعىل 

بسهولة. تصفحه 

من غري الرضوري أن يكون 

امللف ضخماً أو مميزاً من حيث 

التصميم والطباعة وما شابه.
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وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

ولكي يتسنى استخدام امللف بأسهل طريقة ممكنة، يوىص بتقديم املعلومات املفصلة يف مالحق مخصصة لهذا الغرض، مما يتيح 

تقديم الرسائل األساسية يف النص الرئييس عىل نحو واضح، من دون إغراقها بكم مفرط من التفاصيل. ويمكن وضع إحاالت إىل 

املعلومات املفصلة الواردة يف املالحق يف النص الرئييس. ولكن يجب التنبه إىل رضورة توفري إيضاحات مقتضبة ومفيدة يف النص 

معلومات  عىل  مضمونها  ليقترص  بعناية  املالحق  إعداد  ويتعني  النص.  هذا  يف  املالحق  إىل  إحاالت  بوضع  االكتفاء  وعدم  الرئييس 

ترتبط بوضوح بموضوع الرتشيح. فمن غري املجدي إضافة كم هائل من املعلومات التي ال لزوم لها يف املالحق، بل يجب اختيار 

معلومات أساسية تتيح دعم املعلومات امللخصة الواردة يف الرتشيح. وتجدر اإلشارة إىل أن ضم عدد كبري من املالحق غري الرضورية 

قد يجعل من الصعب تقييم الرتشيح وقد يحد من وضوح الحجج املقدمة إلبراز قيمة املمتلك العاملية االستثنائية املحتملة.

تضفي  التي  واملعالم  وبالصفات  باملمتلك،  املتعلقة  الرئيسية  الرسائل  عىل  دائماً  تركز  أن  امللف  بكتابة  املعنية  الجهات  عىل  ويتعني 

عىل  عليه قيمة عاملية استثنائية محتملة، وبالتدابري املزمع اتخاذها لصون هذه القيمة وحمايتها وإدارتها وإبرازها، وذلك حرصاً 

عدم إغراق الرسائل الرئيسية بكم هائل من التفاصيل.

وتحدد املبادئ التوجيهية عدد نسخ الرتشيح التي يتعني تقديمها حسب نوع املمتلك (انظر الفقرة الفرعية ١٣٢,١٠). ويف جميع 

الحاالت، يجب أن تكون النسخ املطبوعة والنسخ اإللكرتونية متطابقة تماماً، حتى لو كانت إحدى هذه النسخ فقط ستُعترب الوثيقة 

ع النسخ األخرى عىل الهيئات االستشارية لتقييمها. ومن  األصلية. ويحتفظ مركز الرتاث العاملي بإحدى النسخ املقدمة يف حني توزَّ

لكي  رشوط  من  التوجيهية  املبادئ  يف  ُحدد  ما  مراعاة  أيضاً  ويجب  املضمون.  حيث  من  متطابقة  النسخ  كل  تكون  أن  بالتايل  املهم 

يُعترب الرتشيح «كامالً» (الفقرة ١٣٢).

من اعتبار هذين األمرين مجرد فرض واجب. وينبغي االحتفال باكتمال الرتشيح وبتوقيعه الرسمي يف إطار حدث عام بدالً 

ويرد فيما ييل املزيد من اإلرشادات املفيدة.

املطبوعة الوثائق 

للنموذج املحدد يف املبادئ التوجيهية. ويف حالة الشك، يُستحسن  وفقاً  •  ينبغي أن تكون الوثائق مطبوعة بوضوح ومنظمة جيداً 

عرض املعلومات بأسلوب بسيط وواضح، واستخدام عدد محدود من أشكال األحرف عىل الحاسوب.

مثالً  ويمكن  ممكناً.  ذلك  يكون  عندما  مسائل  من  به  يتصل  وما  املمتلك  شكل  إلبراز  البيانية  والرسوم  الصور  استخدام  •  يتعني 

اختيار رسوم وصور تتيح تكوين فكرة واضحة عن املمتلك وقيمته وعن مسائل السالمة واإلدارة.

•  يُستحسن اختيار مجموعة من الصور التي تِربز جميع جوانب املمتلك، مع تجنب استخدام الصور عينها كلما كان ذلك ممكناً.

كي  اللغتني  هاتني  إحدى  يتقن  بشخص  االستعانة  املفيد  من  يكون  وقد  بالفرنسية.  أو  اإلنجليزية  باللغة  الوثائق  تقديم  •  ينبغي 

يستعرض املرشوع النهائي للرتشيح ويتأكد من أن النص صيغ بأسلوب واضح يسهل فهمه.

•  يتسم نموذج طلب الرتشيح بدرجة عالية من التقنية، مما يعني أن امللف يختلف بحكم طبيعته عن املطبوعات التي يمكن توزيعها 

عىل نطاق واسع أو التي تهم الجمهور العام. لذا، توىص الدول األطراف بعد إدراج املمتلك بأن تعد إىل جانب ملف الرتشيح وثائق 

يمكن للجمهور العام االنتفاع بها بطريقة سهلة.

امللف.  شكل  ال  املمتلك،  إدراج  لدعم  املقدمة  واملسوغات  الحجج  قوة  هي  الرتشيح  ملف  يف  مسألة  أهم  أن  إىل  دائماً  التنبه  •  يجب 

متينة هي غري كفيلة بدعم إدراج املمتلك يف القائمة. فامللفات التي تُقّدم يف شكل مميز وال تتضمن حججاً 

•  تُقدَّم بعض الرتشيحات يف علبة خاصة منظمة وجميلة. ومع أن من العميل وضع ملف الرتشيح يف علبة من هذا النوع، فإن جودة 

الرتشيح تعتمد عىل جودة املعلومات املوجودة فيه، ال عىل القالب الذي تُغلَّف فيه هذه املعلومات.

•  يتعني طباعة عدد كاٍف من وثائق الرتشيح لتلبية احتياجات مختلف الجهات املعنية.
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وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إمكانية  تيسري  ويتعني  املحلية،  املعنية  الجهات  لدى  املالئمة  بالطريقة  وتوزيعها  الرتشيح  وثائق  عىل  األضواء  تسليط  •  يجب 

الحصول عليها. ومن الجيد أن تكون وثائق الرتشيح متاحة للجهات املعنية املحلية باملجان أو أن تكون متوافرة بسعر معقول 

إذا تقرر بيعها.

•  ويُعترب توفري نسخة مجانية من وثيقة الرتشيح وسيلة جيدة لشكر األشخاص الذين ساهموا يف إعدادها.

•  يرتاوح عدد النسخ املطبوعة بوجه عام بني أقل من مئة نسخة وعدة آالف من النسخ. وحسب احتياجات الجهات املعنية واألطراف 

املهتمة األخرى، يُستحسن انتظار صدور قرار لجنة الرتاث العاملي قبل طباعة أعداد كبرية من النسخ لتوزيعها عىل نطاق واسع. 

ولكن يتعني توفري بعض النسخ بعد استكمال ملف الرتشيح بوقت قصري.

الوثائق املتاحة بصيغة إلكرتونية

•  يتعني تقديم الرتشيح واملالحق املرفقة به بصيغة إلكرتونية.

فيهما  الصفحات  وترقيم  الوثيقتني  شكل  يكون  كي  املطبوعة  الرتشيح  وثيقة  إىل  باالستناد  اإللكرتونية  الصيغة  إعداد  •  يجب 

متطابقني. كما يجب أن تكون الصيغتان املطبوعة واإللكرتونية متطابقتني من حيث املضمون.

.«PDF» وملف بصيغة «Microsoft Word» يوىص بتقديم ملف بصيغة  •

•  يقوم عادًة عدة خرباء باستعراض ملف الرتشيح يف إطار عملية التقييم التي تجريها الهيئات االستشارية. ويفرتض ذلك توفري نسخة 

لكل خبري من هؤالء الخرباء وتكون هذه النسخ إلكرتونية يف الكثري من األحيان. وينبغي أن تكون الوثائق املقدمة بصيغة إلكرتونية 

واضحة بما يكفي لتمكني الخرباء من دراسة تفاصيل الصور املقدمة، بما يف ذلك الخرائط والصور الفوتوغرافية. فالصور غري 

الواضحة لن تتيح للخرباء االضطالع بعملهم. ويف حالة الشك، يتعني توفري أدق الصور املتوافرة، وال سيما فيما يخص الخرائط 

والصور القديمة.

•  ومع ذلك، يجب التنبه إىل حجم امللف والحرص بوجه خاص عىل تفادي استخدام صور يزيد حجمها عىل ما هو مطلوب. ويتعني 

تكون  وثائق  يف  الجودة  وعالية  جداً  كبرية  صور  استخدام  مثالً  املالئم  غري  فمن  الوثيقة.  لحجم  وفقاً  الصورة  حجم  اختيار 

الخيار  باستخدام  للملف  اإلجمايل  الحجم  تخفيض  يتعني   ،PDF بصيغة  اإللكرتونية  النسخة  إنتاج  وعند   .A4 بقياس  صفحاتها 

يف  عرضها  فيمكن  الدقة،  وعالية  الحجم  كبرية  تبقى  أن  يجب  التي  الصور  أما  املعني.  الحاسوبي  الربنامج  يف  الغرض  لهذا  املعد 

ملف منفصل يُرفق بالنسخة اإللكرتونية. وبالنسبة إىل امللفات الكبرية، يوىص بتقديم نسختني تتضمن األوىل النص املكتوب فقط، 

والثانية، النص املكتوب والصور. وعند تقديم نسخة تتضمن النص املكتوب فقط، يجب توفري الصور (بما يف ذلك الخرائط) يف 

منفصلة. ملفات 

•  يُستحسن عدم استخدام أشكال األحرف غري االعتيادية إال إذا كان باإلمكان استخدامها بطريقة واضحة يف الصيغة اإللكرتونية. 

وتجدر اإلشارة إىل أن أشكال األحرف هذه قد ال تظهر بوضوح عىل شاشة بعض الحواسيب.

•  وقد يكون من املفيد إنشاء موقع عىل اإلنرتنت لتكون الصيغة اإللكرتونية مللف الرتشيح متوافرة عىل الدوام.

•  يجب استنساخ أي معلومات إضافية داعمة للرتشيح عىل قرص مدمج.

املالحق

•  يجب أن تكون وثيقة الرتشيح الرئيسية كافية يف حد ذاتها إلبراز الحجج املؤيدة إلدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي، وملعالجة 

جميع املتطلبات الرئيسية املتعلقة بسالمة املمتلك وأصالته وحمايته وإدارته. ويمكن ذكر أي معلومات إضافية يف مالحق ملف 

الرتشيح. ولكن ينبغي توخي الحذر يف استخدام املالحق إذ يجب الرتكيز عىل وثيقة الرتشيح الرئيسية وإعدادها بعناية لتتضمن 

كل املعلومات األساسية الالزمة ولتكون واضحة وعالية الجودة. ويجب وضع املعلومات األساسية يف وثيقة الرتشيح الرئيسية، 

ال يف املالحق.

•  ينبغي تفادي استخدام مالحق ضخمة تتضمن كماً هائالً من املعلومات الداعمة، إذا كان ذلك ممكناً. ويوىص بأن تقترص البيانات 

عىل  الحرص  يكون  أال  ويجب  الرتشيح.  يف  امللخصة  املعلومات  قيمة  فعالً  تعزز  أن  شأنها  من  معلومات  عىل  املالحق  يف  الواردة 

إلضافة وثائق أخرى إىل املالحق. «اكتمال» امللف سبباً 
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وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

كبرية  كميات  إحالة  االستشارية  الهيئات  عىل  عامًة  ويصعب  الرتشيح.  وثيقة  يف  املالحق  تشملها  التي  املواد  جدوى  ذكر  •  يتعني 

من املواد امللحقة إىل األشخاص املعنيني بتقييم الرتشيح واستعراضه. لذا، يجب الحرص عىل وضع املعلومات الرئيسية مبارشًة 

يف  املعلومات «مخبأة»  هذه  كانت  إذا  األساسية  املعلومات  إىل  الوصول  االستشارية  الهيئات  عىل  يسهل  ولن  الرتشيح.  وثيقة  يف 

مالحق ضخمة.

بصيغة إلكرتونية. •  يجب أن تكون املالحق متاحة أيضاً 

الخرائط

ما تكون دون املستوى املطلوب من حيث الجودة والوضوح، مما يحد من جدواها  •  إن الخرائط املقدمة يف ملفات الرتشيح غالباً 

يف تيسري فهم املمتلك. ويقّدم القسم ٤-٢ من هذا الدليل معلومات عن املتطلبات الخاصة بالخرائط.

•  تبنّي الخريطتان الواردتان أدناه العنارص التي يجب أن تشملها الخرائط املتعلقة باملمتلكات الثقافية وباملمتلكات الطبيعية.

وتُعد الصعوبات يف تحديد املمتلك، وال سيما أوجه القصور املرتبطة بالخرائط املقدمة، من املشكالت األكثر شيوعاً يف امللفات التي 

بالتايل مراعاة املتطلبات الستة التالية لتقديم خرائط جيدة: تُعترب غري كاملة. ومن املهم جداً 

وخرائط  الكبرية  للممتلكات  طوبوغرافية  خرائط  استخدام  ويتعني  املرشح.  املمتلك  لفئة  املناسب  الخرائط  نوع  اختيار  •  ينبغي 

مسح للممتلكات األصغر حجماً.

قدر اإلمكان برشط أن يبقى واضحاً. فالخطوط امللونة املستعملة  •  يجب أن يكون الخط املستخدم لتبيان الحدود املقرتحة رفيعاً 

إىل  اإلشارة  وتجدر  املمتلك.  حدود  لتبيان  وواضح  رفيع  خط  استخدام  إذاً  ويُستحسن  الطوبوغرافية.  العنارص  تغطي  أال  يجب 

منطقته  وحدود  املرشح  املمتلك  حدود  تبنّي  التي  الخطوط  سوى  تتضمن  أال  يجب  للممتلك  الرئيسية  الخرائط  أو  الخريطة  أن 

الفاصلة (إذا وجدت).

•  يتعني تحديد إحداثيات الخريطة باستخدام شبكة إحداثية أو سلسلة من النقاط املرجعية.

 ٥٠ :١  ٠٠٠ رسم  بمقياس  طوبوغرافية  خرائط  استخدام  عادًة  ويُستحسن  الخريطة.  لرسم  املناسب  املقياس  اختيار  املهم  •  من 

للممتلكات الطبيعية واملناظر الطبيعية الثقافية. وال بأس من تقديم أكثر من خريطة واحدة إذا كان ذلك رضورياً لتغطية املساحة 

الكاملة للممتلك. وبالنسبة إىل املمتلكات الثقافية األخرى، تُعترب خرائط املسح الخيار األنسب بوجه عام. وفيما يخص املمتلكات 

الخرائط  جميع  تتضمن  أن  وينبغي  األقل.  عىل   ٢ :١  ٠٠٠ رسم  بمقياس  الخرائط  تكون  أن  يجب  واحد،  عنرص  من  تتألف  التي 

وآخر عددياً. خطياً  مقياساً 

وجدت)  (إذا  الفاصلة  منطقته  وحدود  املرشح  املمتلك  حدود  إىل  فقط  يشري  وأن  واضحاً  الخريطة  مفتاح  يكون  أن  •  ينبغي 

٢ أعاله). ويجدر التذكري بأن الخريطة الرئيسية يجب أال تتضمن أي معلومات عن مناطق محمية أخرى تفادياً  (انظر النقطة 

ألي التباس. ويجب أن تُستخدم يف مفتاح الخريطة املصطلحات الواردة يف املبادئ التوجيهية (ينبغي عدم استعمال مصطلحات 

من قبيل «املنطقة املحمية» أو «منطقة الصون» أو «املركز التاريخي»، وما إىل ذلك).

•  ينبغي أن تكون الخرائط واملخططات املقدمة، بما يف ذلك مفتاح الخريطة، باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية.

مثالن عىل الخرائط

خريطة ممتلك ثقايف

تتعلق الخريطة الوهمية الواردة أدناه بأحد األنواع األكثر شيوعاً من املمتلكات الثقافية أي املمتلكات التي تقع يف منطقة حرضية. 

وتبنّي الخريطة املمتلك املرشح ومنطقته الفاصلة عىل نحو واضح وال توجد فيها أي خطوط تِربز مناطق محمية أخرى تفادياً ألي 

التباس. أما مقياس رسم الخريطة (خريطة مسح) والخط الرفيع الذي ُرسمت به الحدود (الخطوط السميكة تفقد الخريطة من 

دقتها)، فتم اختيارهما ليكون الرسم واضحاً بما يكفي كي يتسنى تحديد ما إذا كان هذا العنرص أو ذاك (بناية أو ساحة أو شارع، 

وما إىل ذلك) يوجد داخل الحدود املقرتحة أو خارجها. وحرصاً عىل وضوح الحدود املقرتحة، وِضع يف أسفل الخريطة مربع يُحدد 

مقياس الرسم ومفتاح واضح استُخدمت فيه املصطلحات الالزمة («املمتلك املرشح» و«املنطقة الفاصلة») واللغة املناسبة (يجب أن 

تُستخدم يف الخرائط اللغة ذاتها التي تم اختيارها لكتابة وثيقة الرتشيح). وأخرياً، يجب استعمال شبكة إحداثية يف جميع الخرائط 

الطوبوغرافية، مع اإلشارة إىل أن خرائط املسح ال تستلزم استخدام شبكة من هذا النوع.
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وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

خريطة ممتلك طبيعي

هو  متسلسل  طبيعي  بموقع  التالية  الطوبوغرافية  الخريطة  تتعلق 

(جمهورية  فيها  املوجودة  الحمم  وأنابيب  الربكانية  جيجو  جزيرة 

بمقياس  خاصاً  ومربعاً  إحداثية  شبكة  الخريطة  وتتضمن  كوريا). 

واضحاً، وقد استُخدمت فيها خطوط رفيعة وواضحة  الرسم ومفتاحاً 

يجب االنتباه  بما يكفي لتبيان الحدود املقرتحة. وثمة نقطة مهمة جداً 

الطرق  (مثل  الطوبوغرافية  العنارص  أن  هي  الخريطة  هذه  يف  إليها 

واألنهر والجبال والقرى، وما إىل ذلك) تظهر جميعها بوضوح ويسهل 

تُبنيَّ  أن  يجب  الحدود  أن  عىل  التشديد  ويجدر  الخريطة.  عىل  تحديدها 

بخطوط وينبغي عدم تلوين املساحات املرشحة بلون منتظم ألن  دائماً 

ذلك قد يحجب تفاصيل العنارص الطوبوغرافية املبينة يف الخريطة.

مالحظة: تم تقليص حجم الخريطتني الواردتني أعاله ليتناسب مع صفحات هذا الدليل. ولكن حجم الخرائط املقدمة يف ملف الرتشيح 
يجب أن يكون كافياً كي يتسنى فهم تفاصيلها.

موقع املمتلك املقرتح 
داخل بيغشات

إحداثيات النقطة املركزية للمتلك املرشح:

رشح التسميات

املمتلك املرشح

املنطقة الفاصلة

املصدر: مركز اليونسكو للرتاث العاملي

نظام الحمم الربكانية  "جيومونوريوم" ومنطقته الفاصلة

املصدر: إدارة الرتاث الثقايف يف جمهورية كوريا
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وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

الوقت الالزم إلعداد ملف الرتشيح وتقديمه

ما تستغرق كتابة ملف الرتشيح فرتة أطول مما هو متوقع. ويف حني يمكن فهم رغبة األشخاص املعنيني بالرتشيح يف إنجاز  غالباً 

امللف يف أرسع وقت ممكن فور املوافقة عىل اقرتاح تقديم الرتشيح، فإن الجدول الزمني املحدد يجب أن يكون واقعياً. ومثلما ذُكر 

ينبغي  الكتابة،  مرحلة  يخص  وفيما  للملف.  الفعلية  الكتابة  تسبق  التي  التحضريية  لألعمال  الكايف  الوقت  تخصيص  يتعني  آنفاً، 

تخصيص الوقت الالزم إلجراء املشاورات املطلوبة وللتحقق من املعلومات وجمع الخرائط والرسوم املالئمة.

يف غالب األحيان. وإىل جانب ذلك، فإن  إضافياً  وينبغي التنبه إىل أن تأمني تدابري الحماية والصون واإلدارة املناسبة يستلزم وقتاً 
املعلومات  عىل  خاص  بوجه  ينطبق  أمر  وهو  كثرية،  أحيان  يف  برسعة  جمعها  يتسنى  ال  املقارن  التحليل  إلجراء  الالزمة  املعلومات 

إضافياً. ما يستغرق جمع هذه املعلومات وقتاً  املتعلقة باملمتلكات املشابهة التي توجد يف بلدان أخرى. وغالباً 

ويجب الحرص عىل توافر هامش معقول من الوقت يمكن االستفادة منه ملعالجة أي صعوبات قد تطرأ يف أثناء إعداد امللف.

تتم  لم  وأنه  العجلة  وجه  عىل  أُعدت  أنها  إىل  يشري  امللفات  مضمون  بأن  التقييمية  تقاريرها  يف  االستشارية  الهيئات  تفيد  ما  وغالباً 

معالجة مختلف األجزاء بما يكفي من التأني قبل تقديم الرتشيح. ويُعد هذا األمر من األسباب الشائعة التي تدفع باملجلس الدويل 

لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة إىل تقديم توصيات تقيض بتأجيل البت يف ملفات الرتشيح أو بإعادتها إىل الدول 

ما  ممتلك  إدراج  يف  للنجاح  الالزم  الوقت  إطالة  إىل  يؤدي  الرتشيح  تقديم  يف  االستعجال  فإن  وبالتايل،  لتحسينها.  املعنية  األطراف 

يف قائمة الرتاث العاملي.

قبول  بعد  تكميلية  مواد  تقديم  يجوز  أنه  ومع  مراحل.  عىل  ال  واحدة،  دفعة  يف  الالزمة  املعلومات  جميع  توفري  ويُستحسن 

أو  مرتقبة  غري  لحاالت  االستجابة  أو  االستشارية،  الهيئات  تقدمها  طلبات  تلبية  هو  املواد  هذه  من  الغرض  فإن  الرئييس،  امللف 

ملسائل محددة.

كما يُستحسن عدم تقديم ملفات الرتشيح يف األيام األخرية من الفرتة املحددة لهذا الغرض. ويجب االلتزام باملوعد النهائي املحدد 

بأنه يمكن تقديم ملفات الرتشيح قبل هذا املوعد بوقت طويل. علماً  مطلقاً  لتقديم امللفات التزاماً 

تنص املبادئ التوجيهية (الفقرة ١٢٧) عىل أنه يجوز للدول األطراف أن تعرض مرشوع ملف الرتشيح بصورة طوعية عىل مركز 

الرتاث العاملي كي يتأكد مما إذا كان كامالً أم ال، وذلك يف موعد أقصاه ٣٠ أيلول/سبتمرب من كل عام. ويوفر ذلك للدول األطراف 

فرصة قيّمة للتحقق من مختلف جوانب امللف قبل تقديمه. وال بد من أن تندرج هذه الخطوة يف أي عملية ترشيح تم تخطيطها عىل 

نحو جيد. ولكن يجدر التشديد يف هذا الصدد عىل أن مركز الرتاث العاملي يتوىل تقييم مرشوع امللف بصفة استشارية والغرض من 

عملية التقييم هذه هو التحقق مما إذا كان امللف كامالً، ال التعليق عىل قوة مسوغات اإلدراج املقدمة. فمهمة تقييم هذه املسوغات 

تعود فقط إىل االتحاد العاملي لصون الطبيعة و/أو إىل املجلس الدويل لآلثار واملواقع، وتتم عىل أثر قبول ملف الرتشيح بعد التحقق 

من أنه كامل.

٤-٢  نموذج طلب الرتشيح

لطلبات الرتشيح إلدراج ممتلكات يف قائمة الرتاث العاملي (انظر امللحق ٥ من املبادئ  رسمياً  اعتمدت لجنة الرتاث العاملي نموذجاً 

لتمكني  الرتشيح  طلبات  نموذج  وأُعد  ترشيح.  ملف  تقديم  عند  النموذج  لهذا  األحدث  النسخة  استخدام  دائماً  ويجب  التوجيهية). 

يف النموذج الرسمي  وترد  املعتمدة.  باملعايري  تفي  املرشحة،  معلومات متّسقة عن املمتلكات  العاملي من الحصول عىل  لجنة الرتاث 

«بيانات إيضاحية» ترشح ما ينبغي توفريه يف كل فقرة.

وتجدر اإلشارة إىل أن لجنة الرتاث العاملي ال تنظر إال يف الرتشيحات التي تُعترب كاملة عند حلول املوعد النهائي لتقديم الرتشيحات. 

وتُحال الرتشيحات الكاملة إىل االتحاد العاملي لصون الطبيعة و/أو إىل املجلس الدويل لآلثار واملواقع لتقييمها. أما الرتشيحات غري 

هذه  يف  يُنظر  وال  أخرى.  مرة  وتقديمها  استكمالها  بالتايل  ويتعني  فيها  النظر  دون  من  األطراف  الدول  إىل  إعادتها  فتتم  الكاملة، 

الرتشيحات من جديد إال بعد سنة عىل األقل. وُحددت يف الفقرة ١٣٢ ويف امللحق ٥ من املبادئ التوجيهية الرشوط التي ينبغي أن تتوافر 

يف ملف الرتشيح كي يُعترب كامالً.

يتعني تحديد جدول زمني واقعي 

إلنجاز ملف الرتشيح.

يوىص بعدم تقديم ملف الرتشيح 

قبل التأكد من اكتماله.

يتعني قراءة البيانات اإليضاحية 

واإلرشادات اإلضافية بعناية.

هــــــــامةرسـالة 

هــــــــامةرسـالة 

هــــــــامةرسـالة 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠١



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

يقّدم هذا القسم من الدليل نسخة من نموذج طلب الرتشيح لعام ٢٠١١ تتضمن إرشادات إضافية بشأن الفقرات الرئيسية.

اإلنرتنت  عىل  العاملي  الرتاث  مركز  موقع  زيارة  يُرجى  الرتشيح،  لطلب  الرسمي  النموذج  من  األحدث  النسخة  عىل  وللحصول 
(whc.unesco.org) أو االتصال مبارشًة باملركز.

امللخص التنفيذي

توفر الدولة الطرف هذه املعلومات ثم تستكملها األمانة عىل ضوء قرار لجنة الرتاث العاملي، وتُرّد بعد ذلك إىل الدولة الطرف مع بيان 
مسوغات إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي.

يجب ملء كل الفقرات الواردة يف 

نموذج طلب الرتشيح.

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

الدولة الطرف

الوالية أو اإلقليم أو املنطقة

اسم املمتلك

اإلحداثيات الجغرافية إىل
 أقرب ثانية

نص يصف حدود املمتلك املرشح

•  إن املعلومات املقدمة يف امللخص التنفيذي يجب أن تكون 
مطابقة للمعلومات املقدمة يف الجزء الرئييس من الرتشيح.
•  يجب أن يقّدم امللخص التنفيذي ملحة واضحة ومخترصة 

عن املمتلك املرشح ومسوغات الرتشيح.
•  يجب أن يكون النص مخترصاً وموجزاً يف صفحة واحدة 
أو ثالث صفحات عىل األكثر. ويجب أال يأتي امللخص يف 

شكل نص وصفي مطول.
•  ال يستلزم امللخص التنفيذي كتابة نص جديد. ويجب أن 

يكون بيان القيمة العاملية االستثنائية مطابقاً للبيان الذي 
ينبغي إدراجه يف الفقرة ٣-ب من الرتشيح. وإذا كانت 

األجزاء املعنية مكتوبة بأسلوب جيد يف الوثيقة الرئيسية، 
فال داعي الختصارها يف امللخص التنفيذي.

إن الخرائط املقدمة يف ملف الرتشيح واملعلومات الوصفية 
التي سرتد يف هذه الفقرة يجب أن تبنّي بطريقة واضحة 

ال لبس فيها حدود املمتلك املرشح وحدود أي منطقة فاصلة 
يمكن أن تكون قد ُحددت له. وليس من الرضوري دائماً 

تقديم وصف شامل للحدود بل يمكن االكتفاء بتوفري وصف 
عام عىل النحو التايل:

•  الحدود املقرتحة للممتلك املرشح هي حدود <اسم املمتلك> 
(حديقة وطنية/موقع ثقايف). وتحيط باملمتلك املرشح 
منطقة فاصلة تمتد عىل مسافة ترتاوح بني ١ كيلومرت 

و٥ كيلومرتات وفقاً للحدود الطبيعية للموقع، وتشمل نهر 
<اسم النهر> من الناحيتني الجنوبية والجنوبية الرشقية، 

وتخوم غابة <اسم الغابة> من الناحية الشمالية، 
وحد أدنى الَجزر عىل امتداد الساحل، من الناحيتني 

الغربية والجنوبية.

هــــــــامةرسـالة 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٢



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

خريطة املمتلك املرشح مرسومة عىل 
ورقة A4 (ورقة طباعة عادية)، مع بيان 

حدود املمتلك وحدود املنطقة الفاصلة 
(إذا وجدت)

•  الحدود املقرتحة للممتلك املتسلسل عرب الوطني املرشح 
هي حدود حديقة <...> الوطنية (البلد «ألف»)، ومنطقة 

<...> املحمية (البلد «ألف»)، ومحمية <...> الطبيعية 
الخاضعة ملراقبة صارمة (البلد «باء»).

•  يشمل املمتلك املرشح أربع جزر من أرخبيل <اسم 
األرخبيل> وقطاعاً بحرياً يمتد حتى ١٢ ميالً بحرياً من 

حد أدنى الَجزر يف كل جزيرة.

تُستخدم هذه الخريطة يف التقرير التقييمي الذي تعرضه 
الهيئة االستشارية عىل لجنة الرتاث العاملي. ويتعني بالتايل 

أن تكون دقيقة وأن يتسنى قراءتها بسهولة. ويجب أن 
تفي الخرائط بعدد من املتطلبات األساسية منها ما ييل:

•  أن تكون مرسومة عىل ورقة A4 (ورقة طباعة عادية) 
ليتسنى قراءتها بسهولة مثلما ذُكر أعاله؛
•  أن تكون مقتطفة من خريطة طوبوغرافية؛

•  أن يُبني فيها املمتلك املرشح بكامله واملنطقة (املناطق) 
الفاصلة بوضوح، وذلك باستخدام خطوط واضحة تِربز 
حدود املمتلك وحدود املنطقة (املناطق) الفاصلة بألوان 

مختلفة؛
باإلنجليزية أو الفرنسية  واضحاً  •  أن تتضمن مفتاحاً 

(حسب لغة ملف الرتشيح) ترد فيه عبارة «املمتلك 
املرشح» وأسماء عنارص املمتلك يف حالة املمتلكات 

املتسلسلة؛
•  أن يُحدد فيها مقياس الرسم بوضوح، مع بيان املساحة 

واملسافة.
ومن املفيد إضافة مربع صغري (خريطة موقع عامة) يف 
إحدى زوايا الخريطة الرئيسية لتبيان موقع املمتلك يف 

البلد أو البلدان املعنية. وفيما يخص املمتلكات املتسلسلة 
التي ال يمكن رسم خريطتها عىل ورقة A4 واحدة، ينبغي 

تقديم عدة خرائط مرسومة عىل ورق مقاس A4، عىل 
النحو التايل:

•  خريطة واحدة تبنّي املمتلك برمته وموقعه واملسافة التي 
تفصل بني كل عنرص من عنارصه؛

•  خريطة واحدة أو عدة خرائط تبنّي كل عنرص ومنطقته 
الفاصلة عىل حدة.

ويتعني وضع الخريطة (الخرائط) يف امللخص التنفيذي، 
أي يجب أال يُشار إليها بإحالة وأال توضع الحقاً يف النص 

أو يف ملحق.

يتعني إرفاق خريطة للممتلك املرشح مرسومة عىل ورقة 
A4 (ورقة طباعة عادية)

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٣



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

املعايري التي يُرشح املمتلك عىل 
أساسها (تُحدد املعايري بالتفصيل) 

(انظر الفقرة ٧٧ من املبادئ التوجيهية)

مرشوع بيان القيمة العاملية االستثنائية 
(ينبغي أن يبنّي النص ما الذي يضفي عىل 
املمتلك املرشح قيمته العاملية االستثنائية؛ 

صفحة أو صفحتان تقريباً)

املؤسسة/الوكالة املحلية الرسمية 
واملعلومات الالزمة لالتصال بها

•  تُدرج يف فقرات أخرى من وثيقة الرتشيح خرائط 
طوبوغرافية وغريها تتضمن معلومات أكثر تفصيالً.

•  ينبغي ببساطة تحديد املعايري التي يُرشح املمتلك 
بمقتضاها. ويُخصص لكل معيار نص قصري يتضمن ١٠٠ 

كلمة عىل األكثر.

•  يجب أن يكون هذا البيان مطابقاً للبيان الذي ينبغي 
إدراجه يف الفقرة ٣-٣ من وثيقة الرتشيح.

•  يجب أن يكون البيان مقتضباً برشط أن يتضمن ما يكفي 
من املعلومات إلبراز أهم معالم املمتلك. ويمكن تقديم 

املزيد من التفاصيل يف الفقرات من ٣-١ (أ) إىل ٣-١ (هـ).

•  يجب أن تتضمن هذه الفقرة معلومات عن الهيئة املعيّنة يف 
الدولة الطرف كجهة اتصال رئيسية فيما يخص الرتشيح.

•  يمكن أيضاً تقديم معلومات عن الهيئات املعيّنة كجهات 
اتصال رئيسية عىل مستويات أخرى يف الدولة الطرف 

(عىل صعيد مقاطعة محددة أو عىل املستوى املحيل مثالً).
•  فيما يخص املمتلكات الوطنية املتسلسلة، يتعني ذكر 

جهة اتصال رئيسية واحدة. أما بالنسبة إىل املمتلكات 
عرب الوطنية، فيتعني ذكر كل الوكاالت الوطنية الرئيسية 

املعنية بالرتشيح.

تنص الفقرة ١٥٥ من املبادئ التوجيهية عىل أن بيان 
القيمة العاملية االستثنائية يجب أن يتضمن ما ييل:

خالصة جامعة مقتضبة؛ (أ) 
مسوغات إدراج املمتلك وفقاً للمعايري املقرتحة؛  (ب) 

معلومات عن السالمة (لجميع املمتلكات)؛ (جـ) 
(د)  معلومات عن األصالة (للممتلكات املرشحة وفقاً 

للمعايري من (١) إىل (٦))؛
(هـ) تدابري الحماية واإلدارة.

انظر النموذج الوارد يف امللحق ١٠ من الطبعة اإلنجليزية 
للمبادئ التوجيهية لعام ٢٠١١.

املنظمة:
العنوان:

رقم الهاتف:
رقم الفاكس:

الربيد اإللكرتوني:
العنوان عىل شبكة اإلنرتنت:

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٤



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

املمتلكات املرشحة لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي

مالحظة: ينبغي أن تستخدم الدول هذا النموذج لدى إعداد الرتشيح، ولكن بعد حذف البيانات اإليضاحية.

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

١- تحديد املمتلك

١-أ البلد (والدولة الطرف إذا 
كانت مختلفة)

١-ب الوالية أو اإلقليم أو املنطقة

١-جـ اسم املمتلك

•  تقّدم هذه الفقرة من وثيقة الرتشيح معلومات عن 
موقع املمتلك املرشح ومساحته ويجب أن تكون 

مخترصة ومقتضبة. ويتعني إيالء عناية خاصة للخرائط 
تقديمها. ينبغي  التي 

•  ينبغي ذكر اسم البلد (أو البلدان يف حالة املمتلكات العابرة 
للحدود أو عرب الوطنية) الذي يقّدم طلب الرتشيح. ومن 

غري الرضوري توفري أي معلومات أخرى عن البلد أو 
البلدان املعنية.

•  ينبغي ذكر اسم الوالية (الواليات) أو اإلقليم (األقاليم) 
أو املنطقة (املناطق) التي يوجد فيها املمتلك املرشح. ويف 

حالة املمتلكات العابرة للحدود أو عرب الوطنية، يتعني ذكر 
اسم البلد إىل جانب اسم الوالية أو اإلقليم أو املنطقة.

•  ينبغي أن يكون اسم املمتلك متسقاً مع أي اسم آخر يمكن 
أن يكون قد أُعطي للموقع عىل الصعيد الوطني أو املحيل 

وأن يِربز خصائص املمتلك أو قيمته. وقد يكون من 
األفضل استخدام اسم معرتف به بدالً من اسم استُحدث 

خصيصاً ألغراض الرتشيح.
•  ينبغي التنبه إىل أن االسم الذي يتم اختياره سيُستخدم 

لرتويج املمتلك يف املستقبل.
•  يجب أن يكون اسم املمتلك مخترصاً وأال يتجاوز ٢٠٠ 

حرف، بما يشمل املسافات بني الكلمات وعالمات الرتقيم.
•  قد يتعني إجراء مشاورات عىل الصعيدين الوطني واملحيل 
لضمان مراعاة اللغة والثقافة والتقاليد املحلية عند اختيار 

االسم.
•  يف بعض الحاالت، يُحدد اسمان متالزمان للممتلك (مثل 
تي واهيبونامو – جنوب غرب نيوزيلندا، وأوخاهالمبا/

حديقة دراكنسربغ).
•  بالنسبة إىل املمتلكات املتسلسلة، يتعني اختيار اسم مشرتك 

لجميع العنارص (مثل محميّات األنهر الثالثة املتوازية يف 
يونان، وتراث الغابات املطرية االستوائية يف سومطرة، 

وحدائق الجبال الصخرية الكندية).
•  فيما يخص املمتلكات العابرة للحدود أو عرب الوطنية، 

يجب أن يحظى اسم املمتلك بموافقة البلدين املعنيني 
مثلما هو الحال بالنسبة إىل حوض أوفس نور (منغوليا 

واالتحاد الرويس)، والساحل العايل/أرخبيل كفاركن 
(فنلندا والسويد).

تشكل هذه الفقرة مع الفقرة ٢ الجزء األهم من طلب 
الرتشيح ويجب أن توضح بدقة للجنة املكان الذي يقع فيه 

املمتلك واملعلومات الجغرافية الخاصة بهذا املكان. ويف حالة 
الرتشيحات املتسلسلة، يُضاف جدول يبني اسم كل عنرص 

من عنارص املمتلك، واملنطقة التي يوجد فيها (إذا كانت 
مختلفة بالنسبة إىل كل عنرص)، وإحداثياته، ومساحته، 

ومساحة منطقته الفاصلة. ويمكن إضافة خانات أخرى 
إىل الجدول للتمييز بني مختلف عنارص املمتلك (إحالة إىل 

صفحة محددة أو رقم الخريطة الخاصة بالعنرص، عىل 
سبيل املثال).

يُحدد يف هذه الفقرة االسم الرسمي للممتلك الذي 
سيُستخدم يف املواد املطبوعة الخاصة بالرتاث العاملي. 

وينبغي أن يكون االسم مخترصاً وأال يتجاوز ٢٠٠ حرف، 
بما يشمل املسافات بني الكلمات وعالمات الرتقيم.

ويف حالة الرتشيحات املتسلسلة (انظر الفقرات من ١٣٩ 
إىل ١٤٠ من املبادئ التوجيهية)، يُعطى اسم للمجموعة 

بكاملها (مثل الكنائس املبنية عىل طراز الباروك يف الفلبني). 
وفيما يتعلق بأسماء العنارص املكونة للممتلك املتسلسل، 

فال تُدرج يف هذه الفقرة بل ينبغي إدراجها يف جدول ضمن 
الفقرتني ١-د و١-و.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٥



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

املمتلكات املرشحة لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي

مالحظة: تستخدم الدول األطراف هذا النموذج يف إعداد الرتشيح بعد حذف «البيانات اإليضاحية".
إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  

بيانات إيضاحية    الفقرات 

١-د اإلحداثيات الجغرافية إىل أقرب ثانية

•  يُستحسن استخدام اسم واحد يِربز سمات املمتلك برمته، 
بدالً من أسماء عدة عنارص منفصلة.

تُحدد يف هذه الفقرة اإلحداثيات الجغرافية للموقع املتمثلة 
يف خط الطول وخط العرض (إىل أقرب ثانية) أو إحداثيات 

نقطة معينة تقع يف املركز التقريبي للممتلك املرشح وفقاً 
لنظام مركاتور العام لإلسقاط العريض (UTM) (إىل أقرب 
١٠ أمتار). ويجب عدم استخدام نظم أخرى لتحديد املوقع 

الجغرايف للممتلك. ويُرجى استشارة األمانة يف حالة الشك.

وبالنسبة إىل الرتشيحات املتسلسلة، يتعني تقديم جدول 
يبني اسم كل عنرص، واملنطقة التي يوجد فيها (أو املدينة 

األقرب إليه حسب االقتضاء)، وإحداثيات نقطته املركزية. 
ويرد فيما ييل مثالن عىل اإلحداثيات التي يمكن تقديمها:

"N 45° 06’ 05"   W 15° 37’ 56 أو
 UTM  Zone  18  Easting: 545670

Northing: 4586750

١

٢

٣

إلخ

هكتار هكتار  املساحة اإلجمالية (هكتار)   

رقم الخريطة مساحة املنطقة   مساحة العنرص   إحداثيات    املنطقة (املناطق) /   اسم    رقم العنرص 
الفاصلة (هكتار) املرشح من  النقطة املركزية  اإلقليم (األقاليم)  العنرص   

املمتلك (هكتار)     

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٦



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

١-هـ خرائط ومخططات تبنّي حدود 
املمتلك املرشح وحدود املنطقة الفاصلة

•  إن الخرائط واملخططات (الرسوم) املطلوبة بالنسبة إىل 
ممتلكات الرتاث الثقايف ترتبط بنوع املمتلك وتاريخه 

ويجب أن تِربز جوانب القيمة العاملية االستثنائية املحتملة 
بطريقة أو بأخرى.

•  ينبغي أن تُقدَّم الخرائط واملخططات باملقياس املناسب 
وأن تكون مفصلة ودقيقة بالقدر الكايف كي تِربز العالقة 
بني حدود املوقع ومعامله وكي يتسنى فهم سياق املمتلك 

بسهولة.
•  إن الخرائط ذات التصميم املميز التي ال تقّدم إال حداً 

أدنى من التفاصيل ال تفي بالغرض. وتُعترب الخرائط 
الطوبوغرافية املتاحة بمقياس كبري أو خرائط املسح 

(بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) الخيار األنسب بوجه عام، 
علماً بأنه يتوجب إضافة معلومات إليها.

•  يف الحاالت التي تُحدد فيها معالم املمتلك عىل الخرائط أو 
املخططات أو يف النص املكتوب، يتعني استخدام تسمية 
موحدة لهذه املعالم أو استعمال رموز محددة لإلشارة 

إليها بغية تيسري اإلحاالت بني الخريطة أو املخطط والنص 
املكتوب. وبمعنى آخر، يجب أن تكون التسمية املستخدمة 

يف الخريطة أو املخطط للداللة عىل أحد معالم املمتلك 
مطابقة للتسمية املستخدمة يف النص املكتوب، مع اإلشارة 
إىل أن اللغة التي يجب استعمالها يف الخرائط أو املخططات 

هي إما اإلنجليزية أو الفرنسية.
•  يوىص بتوفري خريطة تبنّي موقع البلد املعني يف العالم 
(تُقدَّم هذه الخريطة عىل ورقة بحجم A4 عىل األكثر).

•  يوىص بتوفري الخريطة التي تبني موقع املمتلك يف البلد 
املعني عىل ورقة بحجم A4 عىل األكثر.

•  يوىص بتقديم خريطة طوبوغرافية أو خريطة مسح 
(بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) تبنّي املمتلك املرشح 

بأكمله، وحدوده، ومنطقته الفاصلة (تُقدَّم هذه الخريطة 
عىل ورقة بحجم A4 عىل األكثر). وهذه الخريطة هي 

نفسها التي تُستخدم يف امللخص التنفيذي.
•  من الرضوري تقديم نسخة أصلية لخريطة طوبوغرافية 

أو خريطة مسح (بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية) تبنّي 
املمتلك املرشح وحدوده ومنطقته الفاصلة. ويجب تقديم 

هذه النسخة بأكرب مقياس متاح.
•  فيما يخص املعالم املهمة املشار إليها يف النص، فيجب 

تبيانها يف خرائط أو مخططات منفصلة مقدمة باملقياس 
املناسب، ال يف الخريطة الرئيسية التي تظهر فيها الحدود 

املقرتحة.
•  إذا كانت الخرائط أو املخططات األصلية ملونة، فيتعني 

توفري نسخة ملونة منها.
•  من املهم جداً إعداد مفتاح واضح للخريطة التي تبني 

حدود املمتلك. ويجب أن يشري مفتاح الخريطة إىل «املمتلك 
املرشح» و«املنطقة الفاصلة» التابعة له (إذا وجدت) 

وفقاً للمصطلحات الواردة يف املبادئ التوجيهية. ويجب 
أن تكون الحدود واضحة كي ال يتم الخلط بينها وبني 

خطوط أخرى يف الخريطة.

تُرفق هذه الخرائط واملخططات بالرتشيح وتُدرج قائمة 
بها أدناه مع املقاييس والتواريخ:

(١) نسخة أصلية لخريطة طوبوغرافية يظهر فيها املمتلك 
املرشح. وتُقدَّم الخريطة بأكرب مقياس متاح لتبيان املمتلك 

برمته. وينبغي أن تكون حدود املمتلك املرشح وحدود 
املنطقة الفاصلة مبينة بوضوح. كما ينبغي أن تظهر عىل 
هذه الخريطة أو عىل خريطة أخرى مرفقة تخوم املناطق 

املشمولة بالحماية القانونية الخاصة التي يحظى بها 
املمتلك. وقد يتعني تقديم العديد من الخرائط يف حالة 
الرتشيحات املتسلسلة (انظر الجدول الذي ييل الفقرة 

١-د أعاله). وينبغي تقديم الخرائط بأكرب مقياس عميل 
متاح لتظهر فيها مختلف العنارص الطوبوغرافية للموقع 
مثل املساحات املأهولة املجاورة واملباني والطرق. ويتيح 

ذلك إجراء تقييم دقيق لتأثري أي مرشوعات بناء قد يُقرتح 
تنفيذها داخل املنطقة املعنية أو يف جوارها أو عند حدودها.

وفيما يخص الخط الذي سُرتسم به الحدود، فينبغي اختيار 
عرضه بعناية ألن الخطوط السميكة قد تجعل من الصعب 

تمييز الحدود الفعلية للممتلك.

ويمكن الحصول عىل الخرائط من خالل العناوين الواردة 
يف صفحة اإلنرتنت التالية:

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

وإذا لم تكن الخرائط الطوبوغرافية متاحة باملقياس 
املناسب، فإنه باإلمكان االستعاضة عنها بخرائط أخرى. 
وينبغي أن تكون جميع الخرائط مسندة جغرافياً، وذلك 

عن طريق تحديد اإلحداثيات الكاملة لثالث نقاط عىل األقل 
يف جوانب مختلفة من الخريطة. وينبغي أال تكون الخرائط 

مقطوعة وأن تبنّي مقياس الرسم واالتجاه واإلسقاط 
واملسند واسم املمتلك والتاريخ. وينبغي إرسال الخرائط 

ملفوفة، ال مطوية، إذا كان ذلك ممكناً.

ع عىل إرسال املعلومات الجغرافية يف شكل رقمي  ويُشجَّ
إذا كان ذلك ممكناً لكي يتيرس إدخالها يف نظام املعلومات 

الجغرافية (GIS). ويف هذه الحالة، ينبغي أن تُرسم 
الحدود (بالنسبة إىل املمتلك واملنطقة الفاصلة) باستخدام 

متجهات، ويجب أن يتم ذلك بأكرب مقياس رسم متاح. 
والدول األطراف مدعوة إىل االتصال باألمانة للحصول عىل 

معلومات إضافية بشأن هذا الخيار.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٧



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

•  بالنسبة إىل بعض الرتشيحات املتسلسلة، يتعني توفري 
خريطة موقع تظهر فيها جميع عنارص املمتلك املرشح، 

فضالً عن خرائط موقع منفصلة تبنّي كل عنرص يف 
محيطه. وفيما يخص املمتلكات املتسلسلة التي ال يمكن 
رسم خريطتها عىل ورقة A4 واحدة، ينبغي تقديم عدة 
خرائط مرسومة عىل ورق مقاس A4، عىل النحو التايل: 

(١) خريطة واحدة تبنّي املمتلك برمته وموقعه واملسافة 
التي تفصل بني كل عنرص من عنارصه؛ (٢) خريطة 

واحدة أو عدة خرائط تبنّي كل عنرص ومنطقته الفاصلة 
عىل حدة.

•  فيما يخص املمتلكات املتسلسلة الوطنية وعرب الوطنية، 
يتعني أن تُقدَّم لكل عنرص من عنارص املمتلك خريطة 
طوبوغرافية أصلية تبنّي حدود العنرص املعني بوضوح
•  بالنسبة إىل الرتشيحات التي يُقرتح فيها توسيع نطاق 
ممتلك مدرج يف قائمة الرتاث العاملي، من املفيد تقديم 

خريطة تتيح مقارنة حدود املمتلك األصيل بالحدود 
املوسعة املقرتحة.

•  يمكن توفري خرائط إضافية يف فقرات أخرى (باستثناء 
الفقرة املعنونة «تحديد املمتلك») بغية إبراز مجموعة 

محددة من القيم أو املعالم أو املسائل. ويمكن أن تشمل 
هذه الخرائط ما ييل:

-  خريطة جيولوجية - للممتلكات املرشحة بمقتىض 
املعيار (٨)؛

-  خريطة خاصة بالغطاء النباتي - للممتلكات املرشحة 
بمقتىض املعيارين (٩) و(١٠)؛

-  خريطة تبنّي توزيع األصناف الحية - للممتلكات 
املرشحة بمقتىض املعيارين (٩) و(١٠)؛

-  خريطة خاصة بالبنى األساسية القائمة أو املقرتحة 
(مثل الطرق القائمة والطرق قيد التشييد، والسدود، 

واملرشوعات املقبلة، وما إىل ذلك)؛
-  خريطة خاصة بالطرق املؤدية إىل املمتلك - الغرض 

من هذه الخريطة هو تبيان الطرق الرئيسية املوجودة 
داخل حدود املمتلك أو املجاورة للموقع.

 A4 إن الخرائط األساسية املرسومة عىل ورق مقاس  •
والتي تبنّي موقع املمتلك وحدوده يجب أن تُدرج يف النص 

الرئييس. أما الخرائط اإلضافية، فتوضع عادًة يف املالحق 
ويُشار إليها بوضوح يف النص الرئييس باستخدام إحاالت 

محددة. ويجب أن توضع يف الفقرة ١-هـ قائمة بالخرائط 
املستخدمة مع بيان أجزاء امللف التي توجد فيها.

•  ثمة خيار جيد يتمثل يف تقديم الخرائط عىل ورق مقاس 
.A4 وطيها ليتسنى إدراجها يف وثيقة A3

(٢) خريطة موقع يظهر فيها موقع املمتلك داخل الدولة 
الطرف.

(٣) من املفيد أيضاً إعداد مخططات وخرائط خاصة 
باملمتلك ترمي تحديداً إىل إبراز معالم معينة. ويجوز إرفاق 

هذه املخططات والخرائط بملف الرتشيح.

وبغية تيسري استنساخ الخرائط وعرضها عىل الهيئات 
االستشارية ولجنة الرتاث العاملي، ينبغي أن تُضاف إىل 

نص الرتشيح نسخ مصغرة بحجم A4 للخرائط الرئيسية 
وملف صور رقمي خاص بهذه الخرائط، إذا كان ذلك 

ممكناً.

وإذا لم تُقرتح منطقة فاصلة للممتلك، ينبغي أن يتضمن 
الرتشيح بياناً يرشح سبب اعتبار املنطقة الفاصلة غري 

رضورية لتأمني الحماية املناسبة للممتلك املرشح.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٨



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

١-و مساحة كل من املمتلك املرشح (هكتار) 
واملنطقة الفاصلة املقرتحة (هكتار)

مساحة املمتلك 
املرشح: ________ هكتار

مساحة املنطقة: ________ هكتار

املجموع: ________ هكتار

٢-  الوصف

٢-أ وصف املمتلك

•  يتعني توفري الخرائط بصيغة إلكرتونية أيضاً، وذلك يف 
قرص مدمج يُرفق بملف الرتشيح.

•  تشكل الخرائط الطوبوغرافية جزءاً ال يتجزأ من امللفات 
الخاصة باملمتلكات غري الحرضية. ويف املقابل، تُعد 

خرائط املسح من العنارص األساسية يف امللفات الخاصة 
باملمتلكات الحرضية. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن 

امللفات التي ال تتضمن إال رسوماً (ويشمل ذلك الخرائط 
املرسومة باستخدام الحاسوب) تُعترب غري كاملة.

•  يتعني أيضاً تقديم خريطة أو عدة خرائط تبنّي 
املحيط الواسع للممتلك (أي املساحة التي تحيط 

باملنطقة الفاصلة). انظر فقرات هذا الدليل املتعلقة 
باملحيط الواسع.

•  يوىص بكتابة هذه الفقرة من ملف الرتشيح بعد استكمال 
الفقرة ٣ املعنونة «مسوغات اإلدراج يف القائمة». فالوصف 

يجب أن يرتكز عىل مسوغات اإلدراج يف القائمة وأن 
يتضمن معلومات وأدلة تدعم االستنتاجات التي ينبغي 

تلخيصها يف فقرة «املسوغات»، فضالً عن معلومات أخرى 
تتيح تكوين صورة كاملة عن املمتلك املرشح. ولكن ينبغي 

التنبه إىل أن الوصف يجب أن يركز عىل املسائل األساسية 
وأال يكون طويالً.

•  يجب أن يركز الوصف عىل الجوانب املرتبطة بالقيمة 
العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك، وأن يقّدم معلومات 

عامة عن املمتلك.
•  يجب أن يتيح الوصف فهم العنارص التي يمكن أن تكون 
ذات قيمة عاملية استثنائية وما تتسم به هذه العنارص من 

خصائص هامة.
•  من غري الرضوري تقديم وصف شامل ومطول يغطي أدق 

تفاصيل املمتلك.
•  إذا كان الوصف معقداً وطويالً جداً، يُستحسن توفري نص 

وصفي موجز يف هذه الفقرة وإرفاق الوصف املفصل يف 
ملحق مخصص لهذا الغرض.

يف حالة الرتشيحات املتسلسلة (انظر الفقرات من ١٣٧ - 
١٤٠ من املبادئ التوجيهية)، يُضاف جدول يبنّي اسم كل 

عنرص من عنارص املمتلك، واملنطقة التي يوجد فيها (إذا 
كانت مختلفة بالنسبة إىل كل عنرص)، وإحداثياته، ومساحته، 

ومساحة منطقته الفاصلة.

ويجب استخدام الجدول الخاص بالرتشيحات املتسلسلة 
لبيان قياس املساحات املنفصلة املرشحة واملنطقة 

(املناطق) الفاصلة.

تبدأ هذه الفقرة بوصف لحالة املمتلك يف وقت الرتشيح 
وينبغي أن تُذكر فيها كل املعالم املهمة للممتلك.

ويف حالة ترشيح ممتلك ثقايف، ينبغي أن تشمل هذه 
الفقرة وصفاً لكل عنرص يضفي عىل املمتلك قيمة مميزة 

من الناحية الثقافية. فيمكن أن تشمل وصفاً ملبنى أو 
أبنية معينة وطرازها املعماري، وتاريخ تشييدها، واملواد 
املستخدمة فيها، وما إىل ذلك. كما ينبغي أن تتضمن هذه 

الفقرة وصفاً للجوانب املهمة ملحيط املمتلك مثل البساتني 
والحدائق وغريها. وبالنسبة إىل موقع من مواقع الفن 

الصخري مثالً، ينبغي أن يشمل الوصف الفن الصخري يف 
حد ذاته وكذلك املناظر الطبيعية املحيطة به. وفيما يخص 

املدن أو األحياء التاريخية، فمن غري الرضوري وصف 
جميع األبنية التي توجد فيها، ولكن ينبغي وصف كل 

بناء من األبنية العامة الهامة عىل حدة، ويتعني التطرق إىل 
التخطيط الحرضي للمنطقة أو تصميمها، ومخطط الطرق، 

وما إىل ذلك.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٠٩



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٢-ب الخلفية التاريخية والتطور

•  ينبغي أن يركز الوصف عىل املمتلك املرشح الذي ُحددت 
حدوده يف الفقرة السابقة. ويمكن وصف عنارص توجد 
خارج حدود املمتلك إذا كانت هذه العنارص مهمة. ولكن 

ل تقديم الوصف الخاص بهذه العنارص عىل حدة  يُفضَّ
(يمكن إدراج هذا الوصف تحت عنوان فرعي من قبيل 

«وصف العنارص املهمة خارج حدود املمتلك»).
•  يجب أن تتناول هذه الفقرة املحيط الواسع للممتلك (أي 
املساحة التي تحيط باملنطقة الفاصلة). انظر الصفحتني 

٨٥ و٨٦ من هذا الدليل.

•  مثلما هو الحال بالنسبة إىل فقرة «الوصف»، فإن هذه 
الفقرة يجب أن تركز عىل الجوانب املرتبطة بالقيمة 

العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك وأن تقّدم معلومات 
عامة تِربز السياق التاريخي العام للممتلك.

•  من غري الرضوري تقديم وصف شامل ومطول يغطي 
أدق التفاصيل التاريخية املرتبطة باملمتلك. ويمكن توفري 

هذا النوع من املعلومات يف ملحق خاص عند االقتضاء، 
أو يمكن وضع إحالة إىل املصدر الذي تتوافر فيه هذه 

املعلومات.
•  قد يكون من املهم توفري معلومات تعرض الخلفية 

التاريخية للممتلك يف سياق تاريخ العالم. وباإلمكان 
تلخيص هذه املعلومات بدالً من تقديمها يف نص مفصل 

ومطول.
•  من املهم جداً تحديد املراجع التي تم االرتكاز عليها لكتابة 

الخلفية التاريخية: إن مصادر املعلومات التي استُمدت 
منها الحجج املقدمة يجب أن تُحدد بدقة ليتسنى الرجوع 

إليها.
•  فيما يتعلق بتطور املمتلك عىل مر السنني، غالباً ما يكون 

من املفيد جداً توفري رسوم بيانية توضح مختلف مراحل 
تطور املمتلك. وعىل سبيل املثال، إذا كان الرتشيح يتعلق 
بمدينة تتضمن أبنية تم تشييدها يف حقب مختلفة، فقد 
يكون من املفيد تقديم رسوم توضح الحقبة التاريخية 

لكل مبنى من األبنية املذكورة يف النص.

وبالنسبة إىل املمتلكات الطبيعية، ينبغي ذكر املعالم 
املادية الهامة لهذه املمتلكات، وخصائصها الجيولوجية، 

وموائلها الطبيعية، واألصناف الحية املوجودة فيها، وعدد 
النباتات والحيوانات التي يشملها كل صنف حي، واملعالم 

والعمليات اإليكولوجية املهمة األخرى. وينبغي توفري 
قائمة باألصناف الحية عندما يكون ذلك ممكناً، ويتعني 

تسليط الضوء عىل أي أنواع مهددة أو مستوطنة. كما 
ينبغي وصف مدى استغالل املوارد الطبيعية وأساليب 

استغاللها.

ويف حالة املناظر الطبيعية الثقافية، يجب أن يتطرق 
الوصف إىل كل النقاط املذكورة أعاله. وينبغي إيالء عناية 

خاصة ألوجه التفاعل بني اإلنسان والطبيعة.

وينبغي أن يتناول الوصف كل املمتلك املحدد يف الفقرة ١ 
(«تحديد املمتلك»). ويف حالة الرتشيحات املتسلسلة (انظر 
الفقرات من ١٣٧ إىل ١٤٠ من املبادئ التوجيهية)، ينبغي 

وصف كل عنرص من العنارص املكونة للممتلك عىل حدة.

ينبغي إيضاح التطورات التي شهدها املمتلك حتى وصل إىل 
شكله وحالته الراهنني، مع بيان ما طرأ عليه من تغريات 

هامة، بما يف ذلك التغريات الحديثة املرتبطة بتدابري الصون.

وينبغي أن تبنّي هذه الفقرة مختلف مراحل البناء يف حالة 
اآلثار واملواقع واملباني أو مجموعات املباني. كما ينبغي 

وصف عمليات التعديل أو الهدم أو إعادة البناء الهامة التي 
شهدها املمتلك منذ استكمال تشييده.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٠



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٣-  مسوغات اإلدراج 
يف القائمة ١

٣-١ (أ) خالصة جامعة مقتضبة

٣-١ (ب) املعايري التي يُقرتح إدراج 
املمتلك بمقتضاها (ومسوغات إدراجه 

وفقاً لهذه املعايري)

•  يمكن أن يتضمن النص رسوماً أخرى مثل الخرائط 
والنقوش فضالً عن صور قديمة، وما إىل ذلك. ويُفرتض 
أن تتيح هذه املواد اإليضاحية تسليط الضوء عىل بعض 

جوانب الخلفية التاريخية للعنارص املرتبطة بالقيمة العاملة 
االستثنائية املحتملة للممتلك.

ينبغي أن تتضمن الفقرات من ٣-١ (أ) إىل ٣-١ (هـ) 
معلومات مفصلة تدعم الحجج املقدمة يف النص الخاص 

بمرشوع بيان القيمة العاملية االستثنائية.

ينبغي أن تتضمن هذه الفقرة معلومات مفصلة تدعم 
الحجج املقدمة يف النص الخاص بمرشوع بيان القيمة 

العاملية االستثنائية.

•  انظر الفقرات املتعلقة بمعايري الرتاث العاملي يف القسم 
٣-١ من هذا الدليل.

•  إن املسوغات املقدمة لكل معيار تساعد عىل كتابة بيان 
القيمة العاملية االستثنائية يف الفقرة ٣-٣ أدناه.

ويف حالة املمتلكات الطبيعية، ينبغي أن تتطرق هذه الفقرة 
إىل األحداث املهمة التي أثرت عىل تطور املمتلك منذ فجر 

التاريخ أو يف فرتة ما قبل التاريخ، وإىل تفاعل اإلنسان 
مع املمتلك. ويشمل ذلك التغريات يف استخدام املمتلك 

وموارده الطبيعية ألغراض صيد الطيور أو صيد األسماك 
أو الزراعة، أو التغريات التي نجمت عن تبدل املناخ أو 

الفيضانات أو الزالزل وغري ذلك من العوامل الطبيعية.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من املعلومات يجب أن 
يُقدَّم أيضاً يف حالة املناظر الطبيعية الثقافية، إذ ينبغي 

التطرق إىل جميع جوانب تاريخ النشاط البرشي يف 
املنطقة املعنية.

املطلوب يف هذا الجزء من طلب الرتشيح هو تقديم 
مسوغات اإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي.

ويجب أن يوضح هذا الجزء األسباب التي تدعو إىل اعتبار 
املمتلك ذا «قيمة عاملية استثنائية».

وينبغي الحرص لدى ملء هذا الجزء من طلب الرتشيح 
عىل االلتزام باملتطلبات الوارد ذكرها يف املبادئ التوجيهية. 

ويجب أال تُدرج يف هذا الجزء مواد وصفية مفصلة عن 
املمتلك أو عن إدارته، فهذه املواد تُدرج يف إطار فقرات 

أخرى، وإنما ينبغي الرتكيز عىل الجوانب الرئيسية التي 
تتيح تحديد القيمة العاملية االستثنائية للممتلك.

يجب أن تشتمل هذه الخالصة عىل ما ييل: (١) ملخص 
للمعلومات املتعلقة باملمتلك يحدد السياق الجغرايف 

والتاريخي للممتلك ومعامله الرئيسية؛ و(٢) ملخص 
للصفات املميزة للممتلك يرشح لصانعي القرارات 

والجمهور العام القيمة العاملية االستثنائية املحتملة التي 
يتعني صونها، ويتضمن عرضاً موجزاً للخصائص واملعالم 

املجسدة للقيمة العاملية االستثنائية املحتملة والتي يتعني 
حمايتها وإدارتها ومتابعتها. ويجب أن يرتبط امللخص 

بجميع املعايري التي يُقرتح إدراج املمتلك بمقتضاها. وبهذه 
الطريقة، تتيح الخالصة الجامعة املقتضبة إبراز األسس 

التي تم االرتكاز عليها لتقديم الرتشيح.

انظر الفقرة ٧٧ من املبادئ التوجيهية

ينبغي تقديم املسوغات الخاصة بكل معيار عىل حدة.

١- انظر أيضاً الفقرتني ١٣٢ و١٣٣.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١١



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٣-١ (جـ) بيان السالمة

٣-١ (د) بيان األصالة (بالنسبة إىل 
املمتلكات املرشحة وفقاً للمعايري من (١) 

إىل (٦))

•  الهدف من املسوغات املقدمة هو رشح األسباب التي تجعل 
املمتلك يفي باملعايري املقرتحة.

•  ينبغي أن تتضمن هذه الفقرة معلومات مفصلة تدعم 
الحجج املقدمة يف النص الخاص بمرشوع بيان القيمة 

العاملية االستثنائية.

•  انظر الفقرات املتعلقة برشوط السالمة يف القسم ٣-١ من 
هذا الدليل.

•  يجب أن تُقدَّم يف هذه الفقرة األسس التي تم االستناد إليها 
لرسم حدود املمتلك.

•  ينبغي أن تتضمن هذه الفقرة معلومات مفصلة تدعم 
الحجج املقدمة يف النص الخاص بمرشوع بيان القيمة 

العاملية االستثنائية.

•  انظر الفقرات املتعلقة برشوط األصالة يف القسم ٣-١ من 
هذا الدليل.

•  ينبغي أن تتضمن هذه الفقرة معلومات مفصلة تدعم 
الحجج املقدمة يف النص الخاص بمرشوع بيان القيمة 

العاملية االستثنائية.

ويجب أن تُذكر بإيجاز األسباب التي تجعل املمتلك يفي 
باملعايري التي تم ترشيحه بمقتضاها (يمكن عند االقتضاء 

إضافة إحاالت إىل الفقرتني املعنونتني «وصف املمتلك» 
و«التحليل املقارن»، وذلك من دون تكرار النص الوارد يف 
هاتني الفقرتني). ويتعني وصف الصفات املهمة املرتبطة 

بكل معيار.

ينبغي أن يثبت بيان السالمة أن املمتلك يفي برشوط 
السالمة الواردة يف القسم «ثانياً-هاء» من املبادئ 
التوجيهية الذي يقّدم رشحاً وافياً لهذه الرشوط.

وتنص املبادئ التوجيهية عىل رضورة تقييم العوامل 
التالية:

•  احتواء املمتلك عىل كل العنارص الالزمة للتعبري عن قيمته 
العاملية االستثنائية؛

•  أن يكون حجمه كافياً بحيث يعّرب عن شتى املعالم 
والعمليات املجسدة ألهميته؛

•  مدى ترضره من جراء التنمية و/أو اإلهمال (الفقرة ٨٨).
وتقدم املبادئ التوجيهية إرشادات محددة بشأن مختلف 

معايري الرتاث العاملي التي يتعني فهمها جيداً (الفقرات من 
.(٨٩ - ٩٥

ينبغي أن يثبت بيان األصالة أن املمتلك يفي برشوط 
األصالة الواردة يف القسم «ثانياً-هاء» من املبادئ 
التوجيهية الذي يقّدم رشحاً وافياً لهذه الرشوط.

ويجب أن تتضمن هذه الفقرة ملخصاً للمعلومات املفصلة 
التي ينبغي إدراجها يف الفقرة ٤ من طلب الرتشيح (وربما 

يف فقرات أخرى أيضاً) ويجب بالتايل أال تشتمل عىل 
التفاصيل التي تتضمنها الفقرات املذكورة.

وتنطبق رشوط األصالة عىل املمتلكات الثقافية وعىل 
الجوانب الثقافية للممتلكات «املختلطة».

وتنص املبادئ التوجيهية (الفقرة ٨٢) عىل أنه «يمكن 
اعتبار املمتلكات املعنية مستوفية لرشوط األصالة إذا جاء 

التعبري عن قيمتها الثقافية (كما جرى إقرارها يف معايري 
الرتشيح املقرتحة) بعبارات صادقة وموثوقة فيما يخص 

مجموعة من الصفات املميزة».

وتفيد املبادئ التوجيهية بأن املجموعة التالية من الصفات 
يمكن أن تجسد القيمة العاملية االستثنائية أو تعّرب عنها:

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٢



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

•  ينبغي أن تتضمن هذه الفقرة معلومات مفصلة تدعم ٣-١ (هـ) متطلبات الحماية واإلدارة
الحجج املقدمة يف النص الخاص بمرشوع بيان القيمة 

العاملية االستثنائية.

• الشكل والتصميم؛
• املواد والجوهر؛

• طريقة االستعمال والوظيفة؛
• التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة؛

• املكان واملحيط؛
• اللغة وسائر أشكال الرتاث غري املادي؛

• الروح واإلحساس؛
• عوامل أخرى داخلية وخارجية.

تُحدد يف هذه الفقرة تدابري الحماية واإلدارة التي ستُتخذ 
للحفاظ عىل القيمة العاملية االستثنائية للممتلك عىل مر 
السنني. ويجب أن تتضمن الفقرة تفاصيل عن اإلطار 

العام الخاص بالحماية واإلدارة، ومعلومات عن التطلعات 
املرتبطة بالحماية الطويلة األجل للممتلك.

ويجب أن تتضمن هذه الفقرة ملخصاً للمعلومات املفصلة 
التي ينبغي إدراجها يف الفقرة ٥ من طلب الرتشيح (وربما 

يف الفقرتني ٤ و٦ أيضاً) ويجب بالتايل أال تشتمل عىل 
التفاصيل التي تتضمنها الفقرات املذكورة.

وينبغي أن تتطرق هذه الفقرة يف املقام األول إىل إطار 
الحماية واإلدارة. ويتعني بالتايل أن تتناول آليات الحماية 

ونظم اإلدارة و/أو الخطط اإلدارية (سواء أكانت قائمة 
أم مزمعة) الالزمة لحماية الصفات املجسدة للقيمة 

العاملية االستثنائية وصونها، وأن تعالج املخاطر وأوجه 
الهشاشة املرتبطة باملمتلك. ويمكن يف هذا الصدد تسليط 

الضوء عىل توافر حماية قانونية قوية وفعالة ونظام إدارة 
موثق بوضوح يبنّي العالقات القائمة مع الجهات املعنية 

الرئيسية أو املستخدمني الرئيسيني، واملوارد البرشية 
واملالية املناسبة، ومتطلبات العرض الرئيسية (عند 

االقتضاء)، والتدابري التي تكفل متابعة املمتلك بطريقة 
فعالة واستجابية.

ويجب أن تتطرق هذه الفقرة يف املقام الثاني إىل أي 
تحديات قد ترتبط بعملية حماية وإدارة املمتلك يف األجل 

الطويل، وإىل سبل التصدي لهذه التحديات. ومن املهم 
رشح أهم املخاطر التي تهدد املمتلك وكذلك أوجه الهشاشة 

والتغريات السلبية عىل صعيد األصالة و/أو السالمة التي 
تم تسليط الضوء عليها. كما ينبغي توضيح جدوى تدابري 

الحماية واإلدارة يف معالجة أوجه الهشاشة واملخاطر 
املذكورة ويف التخفيف من تأثري أي تغريات سلبية.

وبما أن بيان القيمة العاملية االستثنائية هو بيان رسمي 
تعرتف به لجنة الرتاث العاملي، فإن هذا الجزء من البيان 

يجب أن يبنّي أهم االلتزامات التي تتعهد بها الدولة الطرف 
من أجل حماية املمتلك وإدارته يف األجل الطويل.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٣



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٣-٢  التحليل املقارن 

٣-٣  البيان املقرتح بشأن القيمة العاملية 
االستثنائية

•  انظر الفقرات املتعلقة بالتحليل املقارن يف القسم ٣-١ من 
هذا الدليل.

•  انظر فقرات هذا الدليل املتعلقة بكتابة بيان القيمة العاملية 
االستثنائية.

ينبغي مقارنة املمتلك بممتلكات مشابهة له، سواء أكانت 
مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي أم غري مدرجة فيها. ويجب 
أن تبنّي املقارنة أوجه الشبه بني املمتلك املرشح وممتلكات 

أخرى واألسباب التي تجعل املمتلك املرشح يتميز عنها. 
وينبغي أن يِربز التحليل املقارن أهمية املمتلك املرشح عىل 
الصعيدين الوطني والدويل (انظر الفقرة ١٣٢ من املبادئ 

التوجيهية).

والغرض من التحليل املقارن هو جمع معلومات تؤكد أن 
ثمة مجاالً إلدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي، وذلك 

باستخدام الدراسات املواضيعية املتاحة. ويف حالة املمتلكات 
املتسلسلة، يرمي التحليل املقارن إىل جمع املسوغات الالزمة 

بشأن اختيار عنارص املمتلك.

إن بيان القيمة العاملية االستثنائية بيان رسمي تعتمده 
لجنة الرتاث العاملي وقت إدراج ممتلك ما يف قائمة الرتاث 

العاملي. وتجدر اإلشارة إىل أن موافقة لجنة الرتاث العاملي 
عىل إدراج أحد املمتلكات يف القائمة تعني أن اللجنة وافقت 

أيضاً عىل بيان القيمة العاملية االستثنائية الذي يوضح 
األسباب الداعية إىل اعتبار املمتلك ذا قيمة عاملية استثنائية 

واألسباب التي تجعل املمتلك يفي باملعايري التي تم ترشيحه 
بموجبها وبرشوط السالمة (لجميع املمتلكات) واألصالة 
(للممتلكات الثقافية) وكذلك بمتطلبات الحماية واإلدارة 
التي ترمي إىل الحفاظ عىل القيمة العاملية االستثنائية يف 

األجل الطويل.

ويجب أن يكون البيان مقتضباً وأن يُعد وفقاً لصيغة 
محددة. ويُفرتض أن يساعد البيان عىل زيادة الوعي بقيمة 

املمتلك وأن يتسنى االستفادة منه لتقييم حالة صون املمتلك 
ولحماية املمتلك وإدارته. ويُعرض البيان بعد موافقة 

اللجنة عليه يف موقع املمتلك املعني ويُنرش أيضاً عىل موقع 
اإلنرتنت الخاص بمركز اليونسكو للرتاث العاملي.

وتتمثل األجزاء الرئيسية لبيان القيمة العاملية االستثنائية 
فيما ييل:

خالصة جامعة مقتضبة؛ (أ) 
مسوغات إدراج املمتلك وفقاً للمعايري املقرتحة؛ (ب) 

معلومات عن السالمة (لجميع املمتلكات)؛ (جـ) 
(د)  معلومات عن األصالة (للممتلكات املرشحة وفقاً 

للمعايري من (١) إىل (٦))؛
تدابري الحماية واإلدارة. (هـ) 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٤



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٤-  حالة صون املمتلك والعوامل املؤثرة 
فيه 

٤- أ حالة الصون الراهنة

٤-ب العوامل املؤثرة يف املمتلك

•  يجب تقديم معلومات واقعية بشأن حالة صون املمتلك 
وينبغي عدم املبالغة يف وصف حالة الصون أو تصويرها 

دون ما هي عليه يف الحقيقة. وينبغي التنبه إىل أن بعثة 
التقييم ستزور املمتلك وستتحقق من املعلومات املقدمة.

•  إن التدابري الرامية إىل حماية املمتلك يجب أال ترتبط فقط 
باملعالم املهمة بل يجب أن ترتبط أيضاً بالعمليات الدينامية 

التي تسهم يف تطور املمتلك، وذلك من أجل الحفاظ عىل 
سالمة جميع الصفات املميزة.

•  وإذا كانت حالة الصون معقدة، قد يكون من املفيد تقديم 
رسوم بيانية أو خرائط أو مخططات تتضمن الرشوح 

الالزمة بشأن حالة الصون هذه. وينطبق ذلك مثالً عىل 
املدن التي تختلف فيها حالة الصون اختالفاً كبرياً من 

مبنى إىل آخر. وإىل جانب ذلك، فإن الخرائط أو املخططات 
املزودة برشوح قد تكون الخيار األفضل إلبراز حجم 

املخاطر أو نطاق تدابري الصون.
•  يجب أن تتطرق هذه الفقرة إىل حالة الصون الراهنة 

للممتلك. وينبغي معالجة املخاطر املحتملة أو املخاطر التي 
قد تستجد يف املستقبل يف الفقرة ٤-ب.

•  ينبغي التنبه إىل مضمون الخانة املعنونة «بيانات 
إيضاحية» الذي يفيد بأن العوامل املبينة أدناه ال تنطبق 

جميعها عىل كل املمتلكات. ويف الحاالت التي ال تنطبق فيها 
هذه العوامل عىل املمتلك املرشح، ينبغي رشح األسباب 

ببساطة من دون ذكر أي تفاصيل.
•  يجب أن تتطرق هذه الفقرة إىل املخاطر املحتملة أو 

املخاطر التي قد تهدد القيمة العاملية االستثنائية للممتلك 
يف املستقبل. أما املخاطر الراهنة، فينبغي معالجتها يف 

الفقرة ٤-أ.
•  يجب أن تقترص املعلومات املقدمة يف هذه الفقرة عىل 

ع حدوثها يف ممتلك  املخاطر التي يمكن التنبؤ بها أو توقُّ
محدد، أو املخاطر التي تم اسرتعاء االنتباه إليها من ذي 

قبل.
•  إن املعلومات املقدمة بشأن املخاطر يجب أن تكون 

دقيقة وحقيقية.

إن املعلومات املقدمة يف هذه الفقرة هي البيانات األساسية 
التي ستتيح متابعة حالة صون املمتلك املرشح يف املستقبل. 

وينبغي أن ترتبط املعلومات املقدمة هنا بالحالة املادية 
للممتلك وبأي أخطار تهدد القيمة العاملية االستثنائية 

وكذلك بتدابري الصون يف املوقع (انظر الفقرة ١٣٢ من 
املبادئ التوجيهية).

وإذا كان الرتشيح يتعلق مثالً بمدينة أو منطقة تاريخية، 
ينبغي اإلشارة إىل املباني أو اآلثار أو املنشآت األخرى 

التي تحتاج إىل عمليات ترميم، سواء أكانت هذه العمليات 
واسعة النطاق أم محدودة. ويتعني تحديد نطاق ومدة أي 
مرشوعات ترميم كبرية أُجريت حديثاً أو يُزمع إجراؤها يف 

املستقبل.

وبالنسبة إىل املمتلكات الطبيعية، ينبغي تقديم معلومات 
عن اتجاهات تطور األصناف الحية أو عن سالمة النظم 

اإليكولوجية. وتُعترب هذه املعلومات مهمة ألن ملف 
الرتشيح سيُستخدم يف السنوات الالحقة إلجراء مقارنات 

محددة بغية رصد تطور حالة املمتلك.

وملعرفة املؤرشات واإلحصاءات املرجعية املستخدمة ملتابعة 
حالة صون املمتلك، يُرجى االطالع عىل الفقرة ٦ أدناه.

تُقدَّم يف هذه الفقرة معلومات عن جميع العوامل التي 
يمكن أن تؤثر يف القيمة العاملية االستثنائية للممتلك أو أن 

تهددها. كما ينبغي أن تتضمن الفقرة وصفاً ألي صعوبات 
يمكن أن تُصادف عند التصدي لهذه املشكالت. وتجدر 

اإلشارة إىل أن العوامل املبينة أدناه ال تنطبق جميعها عىل 
كل املمتلكات وقد اقُرتحت ألغراض إرشادية بغية مساعدة 
الدول األطراف عىل تحديد العوامل التي يمكن أن يتأثر بها 

املمتلك املرشح.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٥



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

(١)  الضغوط الناجمة عن التنمية (مثل 
التوسع العمراني وأعمال التكييف، 

والزراعة، والتعدين)

(٢)  الضغوط البيئية (مثل التلوث وتغري 
املناخ  والتصحر)

(٣)  الكوارث الطبيعية واالستعداد 
للمخاطر (الزالزل والفيضانات والحرائق، 

وما إىل ذلك)

(٤)  زيارة مواقع الرتاث العاملي بطريقة 
مسؤولة

•  ال تُذكر مصادر التدهور البيئي إال إذا تم التحقق منها وإذا 
كان يرتتب عليها تأثري كبري.

•  ينبغي تحديد التواتر التقديري للكوارث والنطاق املحتمل 
لآلثار التي قد ترتتب عليها.

•  يجب تصميم خطط االستعداد للمخاطر وتحديد املوارد 
الالزمة لتنفيذها استناداً إىل تواتر الكوارث الطبيعية 

ونطاق اآلثار التي قد ترتتب عليها.
•  يجب أن تشمل الخطط املذكورة االستعدادات التي تتم قبل 

حدوث الكارثة والتدابري االستجابية التي تُتخذ يف أثناء 
الكارثة وبعدها.

•  إن املعلومات املطلوبة يف هذه الفقرة يجب أن تكون 
ملخصة وأن تُضاف إليها إحاالت إىل وثائق أخرى (مثل 

الخطط الخاصة بحاالت الطوارئ أو بالكوارث).

•  ينبغي تقديم وصف موجز لألسلوب الذي تم اعتماده 
لتحديد القدرة االستيعابية للممتلك.

•  ينبغي ذكر األسس التي تم االرتكاز عليها لتحديد عدد 
األشخاص الذين قد يزورون املمتلك يف املستقبل.

•  يتعني توفري تقدير واقعي لعدد األشخاص الذين قد 
يزورون املمتلك يف املستقبل، مع اإلشارة بوجه خاص إىل 
تأثري إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي عىل هذا العدد. 

فغالباً ما يؤدي اإلدراج يف القائمة إىل ارتفاع كبري يف أعداد 
الزائرين.

•  يجب توفري معلومات، أو إحاالت إىل مصادر معلومات، 
لدعم االستنتاجات املتعلقة بالقدرة عىل استيعاب األعداد 

الراهنة أو املرتقبة للزائرين من دون التسبب بأي آثار 
سلبية. فمن غري املناسب االكتفاء بتقديم تأكيدات غري 

مدعومة باملعلومات الالزمة. وفيما يخص الزيارات 
الراهنة، هل يمكن اإلحالة إىل دراسة أُعدت خصيصاً لرصد 

اآلثار املرتتبة عىل هذه الزيارات؟

تُذكر هنا أنواع الضغوط الناجمة عن التنمية والتي يمكن 
أن تؤثر يف املمتلك، ومنها الضغوط املرتبطة بهدم املباني 

أو عمليات إعادة البناء أو بتشييد مبان جديدة؛ وتكييف 
املباني القائمة الستخدامات جديدة يمكن أن تمس بأصالة 

املمتلك أو سالمته؛ وتغرّي املوائل الطبيعية أو فقدانها نتيجًة 
التساع نطاق األنشطة الزراعية أو الحراجية أو الرعوية 
أو بسبب اإلدارة السيئة للسياحة أو استخدامات محددة؛ 

واستغالل املوارد الطبيعية بطريقة غري مناسبة أو غري 
مستدامة؛ واألرضار الناجمة عن التعدين؛ وإدخال أنواع 
حية غريبة يمكن أن تخل بتوازن العمليات اإليكولوجية 

الطبيعية وأن توِجد مراكز توطن جديدة داخل حدود 
املمتلك املعني أو يف جواره، وهو أمر قد يلحق أرضاراً 

باملمتلك أو بمحيطه.

ينبغي رسد وتلخيص أهم مصادر التدهور البيئي الذي 
يؤثر عىل النسيج املعماري وعىل الحيوانات والنباتات.

يتعني ذكر الكوارث التي يمكن أن تشكل خطراً عىل املمتلك 
والخطوات التي اتُخذت لوضع خطط تتيح التصدي لهذه 
الكوارث يف حاالت الطوارئ إما عن طريق تأمني الحماية 

املادية للممتلك أو عن طريق تدريب املوظفني.

ينبغي تقديم معلومات عن الزيارات الخاصة باملمتلك 
(وال سيما البيانات األساسية املتاحة؛ ومعلومات عن أنماط 

استخدام املمتلك، مثل ترّكز األنشطة يف أجزاء محددة 
من املمتلك، ومعلومات عن األنشطة املزمع تنفيذها يف 

املستقبل).

ويتعني التطرق إىل التغريات يف أعداد الزائرين التي قد 
تنتج عن إدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي وعن عوامل 

أخرى.

وينبغي تحديد القدرة االستيعابية للممتلك والسبل التي 
تتيح تعزيز إدارته الستيعاب األعداد الراهنة أو املرتقبة 

للزائرين وملعالجة الضغوط الناجمة عن التنمية من دون 
التسبب بأي آثار سلبية.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٦



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

(٥)  عدد السكان داخل حدود املمتلك 
ويف املنطقة الفاصلة

تقدير عدد السكان داخل حدود املمتلك 
املرشح:_______________

تقدير عدد السكان يف املنطقة الفاصلة 
_____________

املجموع ___________________

السنة ____________________

٥-  حماية املمتلك وإدارته

•  هل وِضعت للممتلك خطة ترمي إىل إدارة الزيارات 
واألنشطة السياحية؟ وهل هذه الخطة مناسبة وفعالة؟
•  فيما يتعلق بظروف االستقبال املرجو تأمينها للزائرين 
والسياح، ينبغي التطرق إىل الرسائل والتقنيات وجودة 

االستقبال ووسائل الراحة التي ستكون متاحة. ويُفرتض 
أن تتوافر هذه املعلومات يف الخطة املعدة إلدارة الزيارات 

واألنشطة السياحية. ويمكن تقديم ملخص للنقاط 
الرئيسية لهذه الخطة يف وثيقة الرتشيح، عىل أن تُرفق 

بامللف نسخة من الخطة املذكورة.
•  يجب تقديم أحدث األرقام السنوية املتوافرة بشأن أعداد 

الزائرين والسياح.
•  فيما يخص املمتلكات التي ال تشمل عدة مناطق أو 

مساحات، فينبغي تقديم أعداد الزائرين والسياح بالنسبة 
إىل املمتلك ككل.

•  انظر الفقرات املتعلقة باإلدارة والحماية يف هذا الدليل.
•  ال بد من أن تحظى ممتلكات الرتاث العاملي بحماية فعالة. 

لذا، ينبغي أن يوضح ملف الرتشيح التدابري التي ُحددت 
لحماية املمتلك املرشح وطريقة تنفيذ هذه التدابري يف 

امليدان.
•  يجب أن تتوافر، وقت تقديم الرتشيح، خطة إدارية فعالة 

أو نظام إدارة موثق.
•  للحصول عىل معلومات بشأن مبادئ اإلدارة املستدامة 
لألنشطة السياحية، يمكن االطالع عىل الوثيقة التالية:

(إدارة السياحة يف مواقع الرتاث العاملي: دليل عميل ملديري 
مواقع الرتاث العاملي؛ األدلة الخاصة بالرتاث العاملي ١؛ 

بيدرسن، ٢٠٠٢).

ويتعني دراسة أوجه التدهور التي قد تطال املمتلك بسبب 
الضغوط الناجمة عن الزائرين وعن أنماط سلوك محددة، 
بما يف ذلك الضغوط التي تؤثر سلباً يف الصفات غري املادية 

للممتلك.

يجب توفري أدق اإلحصاءات أو التقديرات املتاحة بشأن 
عدد السكان الذين يعيشون داخل حدود املمتلك املرشح 

ويف منطقته الفاصلة (إذا وجدت). ويتعني ذكر السنة التي 
أُجري فيها اإلحصاء أو التقدير.

الغرض من هذه الفقرة من طلب الرتشيح هو إعطاء صورة 
واضحة عن التدابري الترشيعية والتنظيمية والتعاقدية 

والتخطيطية واملؤسسية و/أو التقليدية الخاصة باملمتلك 
(انظر الفقرة ١٣٢ من املبادئ التوجيهية) وعن الخطة 

اإلدارية أو النظام اإلداري (الفقرات من ١٠٨ - ١١٨ من 
املبادئ التوجيهية) الذي تم وضعه لحماية املمتلك وإدارته 

وفقاً ملا تقتضيه اتفاقية الرتاث العاملي. وينبغي أن تشمل 
هذه الفقرة معلومات عن الجوانب املتعلقة بالسياسة العامة 

والوضع القانوني للممتلك وتدابري الحماية وعن الرتتيبات 
العملية التي تُتخذ يوماً بيوم إلدارة املمتلك وتسيري شؤونه.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٧



إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٥-أ امللكية

٥-ب التصنيف عىل صعيد الحماية

٥-جـ وسائل تنفيذ تدابري الحماية

٥-د الخطط الراهنة الخاصة بالبلدية 
واملنطقة اللتني يتبع لهما املمتلك املرشح 

(مثل الخطط اإلقليمية أو املحلية، وخطط 
الصون وخطط التنمية السياحية)

٥-هـ خطة إدارة املمتلك أو أي نظام 
إداري آخر

•  إذا كان املمتلك مركباً، يُستحسن تقديم هذه املعلومات 
يف جدول يُستكمل بخريطة أو بمخطط يتضمن الرشوح 

الالزمة.

•  إذا كان املمتلك مركباً، قد يكون من املفيد استكمال هذه 
املعلومات بخريطة أو بمخطط مزود برشوح.

•  يجب أن تُذكر يف هذه الفقرة األسس التي تم االستناد إليها 
لرسم حدود املنطقة الفاصلة.

•  قد يوجد فرق كبري بني تدابري الحماية املحددة يف الخطط 
والتدابري املنفذة فعالً عىل أرض الواقع. وبالتايل، فإن 

املعلومات األساسية التي يتعني توفريها هنا هي املعلومات 
التي تتعلق بالحماية الفعلية الراهنة للممتلك.

•  ينبغي توفري إحاالت إىل مصادر معلومات تدعم البيانات 
املقدمة بشأن تدابري الحماية.

•  يتعني تحديد حالة الخطط فيما يخص التنفيذ وتقديم 
معلومات عن مدى فعالية الخطط.

•  إضافًة إىل ذلك، ينبغي توفري معلومات توضح ما إذا كانت 
الخطط منسجمة مع التدابري الرامية إىل حماية املمتلك 

وصونه وإدارته.
•  يتعني تحديد نطاق الخطط من الناحية الجغرافية وغريها 

(مثالً: هل تغطي الخطة املمتلك بكامله أو جزءاً منه 
فقط؟).

•  انظر الفقرات املتعلقة باإلدارة يف هذا الدليل.
•  يُستحسن تقديم أدلة تؤكد فعالية الخطة اإلدارية أو 

النظام اإلداري وعدم االكتفاء بتوفري ضمانات أو تأكيدات 
غري مدعومة بشواهد.

•  يجب أن يتمثل الهدف الرئييس للخطة اإلدارية أو النظام 
اإلداري يف حماية القيمة العاملية االستثنائية املحتملة 

وصونها.
•  يجب أن تتمحور الخطة اإلدارية أو النظام اإلداري حول 

الحالة الفعلية للممتلك، وال سيما املشكالت والقضايا التي 
قد ترتبط به.

يتعني ذكر أهم فئات امللكية العقارية (ومنها ملكية الدولة، 
وملكية اإلدارة اإلقليمية، وامللكية الخاصة، وملكية املجتمع 

املحيل، وامللكية التقليدية، وامللكية العرفية، وامللكية غري 
الحكومية، وما إىل ذلك).

ينبغي ذكر الوضع القانوني والتنظيمي والتعاقدي 
والتخطيطي واملؤسيس و/أو التقليدي للممتلك: مثالً، 

حديقة وطنية أو إقليمية؛ معَلم تاريخي؛ منطقة محمية 
وفقا ًللقانون الوطني أو للعرف؛ أو أي فئة تصنيف أخرى.

ويتعني ذكر السنة التي ُصنِّف فيها املمتلك يف الفئة املعنية، 
والنص الترشيعي أو النصوص الترشيعية التي جرى 

التصنيف بموجبها.

وإذا تعّذر توفري نسخة من الوثيقة املعنية باللغة اإلنجليزية 
أو الفرنسية، يتعني تقديم ملخص تحلييل لها بإحدى 

اللغتني املذكورتني، مع إبراز األحكام الرئيسية الواردة 
فيها.

يجب أن تبني هذه الفقرة الوسائل املحددة لتنفيذ تدابري 
الحماية التي يحظى بها املمتلك بحكم الوضع الترشيعي 

والتنظيمي والتعاقدي والتخطيطي واملؤسيس و/أو 
التقليدي املشار إليه يف الفقرة ٥-ب.

يجب توفري قائمة بالخطط املعتمدة مع ذكر تاريخ 
اعتمادها والجهة املسؤولة عن إعدادها. وينبغي أن تتضمن 

هذه الفقرة ملخصاً للبنود املهمة الواردة يف الخطط 
املذكورة. كما ينبغي أن تُرفق بامللف نسخة من كل الخطط 

املعنية (انظر الفقرة ٧-ب أدناه).

وإذا كانت هذه الخطط متاحة بلغة غري اإلنجليزية أو 
الفرنسية، يتعني تقديم ملخص تحلييل لها بإحدى اللغتني 

املذكورتني، مع إبراز البنود الرئيسية الواردة فيها.

مثلما جاء يف الفقرة ١٣٢ من املبادئ التوجيهية، من 
الرضوري وجود خطة إدارية مالئمة أو أي نظام آخر 

لإلدارة وينبغي تقديم هذه الخطة أو هذا النظام يف ملف 
الرتشيح. كما يتعني تقديم ضمانات بشأن التنفيذ الفعال 

للخطة اإلدارية أو النظام اإلداري. وينبغي أن يرتكز 
النظام اإلداري عىل مبادئ التنمية املستدامة.

وترفق بالرتشيح نسخة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية من 
خطة اإلدارة أو من الوثائق الخاصة بالنظام اإلداري (انظر 

الفقرة ٧-ب أدناه).

وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٨



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٥-و مصادر التمويل ومستواه

٥-ز مصادر الخربة والتدريب يف مجال 
تقنيات الصون واإلدارة

٥-ح التسهيالت والبنى األساسية 
املخصصة للزائرين

•  يف حالة املمتلكات املتسلسلة أو عرب الوطنية، أو املمتلكات 
املركبة التي أُعدت لها عدة خطط أو نظم إدارية، يتعني 

إبراز أوجه التكامل بني هذه الخطط أو النظم. كما ينبغي 
توثيق التدابري الرامية إىل تأمني إدارة منسقة ملختلف 

العنارص املكونة للممتلك.

•  يتعني ذكر الخربات وأنشطة التدريب املتاحة فعالً عىل 
صعيد املمتلك، وكذلك الخربات وأنشطة التدريب التي قد 

تُتاح يف املستقبل.
•  قد تكون الخربات وأنشطة التدريب متوافرة لدى الوكالة 

املسؤولة عن إدارة املمتلك ولدى منظمات أخرى.
•  يتعني تقييم مدى مالءمة الخربات وأنشطة التدريب 

واإلمكانات التي توفرها للوفاء باملتطلبات املحددة 
الخاصة باملمتلك.

•  يتعني تقييم مدى مالءمة التسهيالت واإلمكانات التي 
توفرها للوفاء باملتطلبات املحددة الخاصة باملمتلك.

•  يجب ذكر أي أوجه تضارب بني هذه التسهيالت والتدابري 
الرامية إىل حماية املمتلك وصونه.

وإذا كانت خطة اإلدارة متاحة بلغة غري اإلنجليزية أو 
الفرنسية، يتعني توفري معلومات مفصلة عن محتوياتها 

بإحدى اللغتني املذكورتني. وينبغي ذكر عنوان خطط 
اإلدارة املرفقة بملف الرتشيح وتاريخها واسم معّدها.

ويتعني تقديم تحليل أو رشح تفصييل لخطة اإلدارة أو 
للوثائق الخاصة بنظام اإلدارة.

ويوىص أيضاً بتقديم جدول زمني لعملية تنفيذ الخطة 
اإلدارية املعدة.

يتعني ذكر مصادر ومستوى التمويل الذي يُخصص 
للممتلك عىل أساس سنوي. ويمكن أيضاً توفري معلومات 

عن مدى مالءمة أو عدم مالءمة املوارد املالية املتاحة. 
وينبغي أن تُذكر بوجه خاص أي ثغرات أو أوجه قصور أو 

أي مسائل أخرى قد تستلزم مساعدة محددة.

ينبغي ذكر الخربات وأنشطة التدريب التي تخصصها 
السلطات الوطنية أو منظمات أخرى لصون املمتلك 

وإدارته.

ينبغي أن تتطرق هذه الفقرة إىل التسهيالت الشاملة 
املخصصة للزائرين يف املوقع وأن تبنّي أن هذه التسهيالت 

تتفق مع متطلبات حماية املمتلك وإدارته. ويتعني أن 
توضح الفقرة جدوى التسهيالت والخدمات املتاحة يف 
عرض املمتلك بطريقة فعالة وشاملة لتلبية احتياجات 

الزائرين، وال سيما فيما يخص توفري طرق آمنة ومالئمة 
للوصول إىل املمتلك. وينبغي أن تتناول هذه الفقرة 

التسهيالت واملرافق املخصصة للزائرين مثل الرشوح 
واإلرشادات املقدمة (من خالل اإلشارات الخاصة 

باملسارات أو اللوحات التفسريية أو اإلعالنات أو املطبوعات 
أو األدلة) وأي متحف أو معرض مخصص للممتلك، 

وأي مركز الستقبال الزائرين أو إرشادهم، و/أو إمكانية 
استخدام تكنولوجيات رقمية ومرافق وخدمات معينة (مثل 

األماكن املهيأة إلقامة السياح واملطاعم ومواقف السيارات 
ودورات املياه وخدمات البحث واإلنقاذ، وما إىل ذلك).

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١١٩



وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٥-ط السياسات والربامج املتعلقة بعرض 
املمتلك وترويجه

٥-ي أعداد املوظفني وخرباتهم 
(املوظفون املهنيون والتقنيون واملوظفون 

املعنيون بالصيانة)

٦-  املتابعة

٦-أ املؤرشات الرئيسية لتقييم 
حالة الصون

•  يجب تقديم معلومات ملخصة يف هذه الفقرة.
•  قد تتوافر معلومات عن هذه السياسات والربامج املعنية يف 

الخطط اإلرشادية وما شابه.
•  يتعني توفري معلومات عن املوارد املتاحة لتنفيذ الربامج 

وعن فعالية السياسات والربامج.
•  هل الربامج فعالة يف إبراز القيمة العاملية االستثنائية 

املحتملة للممتلك وترويجها؟
•  هل توجد أوجه تضارب بني ترتيبات العرض والرتويج 

وتدابري الحماية والصون؟

•  هل يتوافر العدد الكايف من املوظفني؟
•  هل تُعترب املهارات وأنشطة التدريب املتوافرة مالئمة 

للحفاظ عىل قيمة املمتلك؟

•  يجب أن ترتبط املؤرشات بالقيمة العاملية االستثنائية 
املحتملة، ال بمسائل ثانوية قابلة للقياس.

تحيل هذه الفقرة إىل املادتني ٤ و٥ من اتفاقية الرتاث 
العاملي اللتني تتناوالن مسألتَي عرض الرتاث الثقايف 
ع الدول  والطبيعي ونقله إىل األجيال املقبلة. وتُشجَّ

األطراف عىل تقديم معلومات بشأن السياسات والربامج 
املتعلقة بعرض املمتلك املرشح وترويجه.

يتعني ذكر ما يتوافر من املهارات واملؤهالت الالزمة إلدارة 
املمتلك عىل النحو السليم، وال سيما فيما يتعلق بتسيري 

الزيارات وباحتياجات التدريب يف املستقبل.

الغرض من هذه الفقرة من طلب الرتشيح هو توفري 
معلومات تتعلق بحالة صون املمتلك التي يمكن أن تخضع 

لعمليات تقييم وأن تشكل موضوع تقارير منتظمة من 
أجل تحديد اتجاهات تطور حالة الصون عىل مر السنني.

يتعني توفري جدول ترد فيه املؤرشات الرئيسية التي تم 
اختيارها لتقييم حالة صون املمتلك برمته (انظر الفقرة ٤-أ 
أعاله). وينبغي ذكر تواتر عمليات استعراض هذه املؤرشات 
واملكان الذي تُحفظ فيه السجالت. ويمكن أن تمثل املؤرشات 

جانباً مهماً من املمتلك وينبغي أن تكون أقرب ما يمكن إىل 
بيان القيمة العاملية االستثنائية (انظر الفقرة ٢-ب أعاله). 

ويتعني التعبري عن املؤرشات باألرقام إذا تيّرس ذلك، 
وإال تُعرض يف شكل يمكن تكراره، وذلك مثالً بالتقاط صورة 
فوتوغرافية من نفس النقطة. وترد فيما ييل بعض األمثلة عىل 

املؤرشات التي تُعترب جيدة:
(١)  عدد األصناف الحية أو عدد النباتات أو الحيوانات 

يف صنف رئييس موجود يف املمتلك الطبيعي؛
(٢)  النسبة املئوية للمباني التي تحتاج إىل عمليات ترميم 
واسعة النطاق يف مدينة تاريخية أو يف حّي تاريخي 

ما؛
(٣)  عدد السنوات املقدر انقضاؤها قبل املوعد املحتمل 

النتهاء تنفيذ برنامج مهم يف مجال الصون؛
(٤)  مدى ثبات أو درجة تحرك مبنى أو عنرص ما يف أحد 

املباني؛
(٥)  نسبة ارتفاع أو تراجع أي زحف من أي نوع يمكن 

أن يكون قد تعرض له املمتلك.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر

١٢٠



وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٦-ب الرتتيبات اإلدارية الخاصة 
بمتابعة املمتلك

٦-جـ نتائج التقارير السابقة املتعلقة 
بحالة صون املمتلك

٧-  التوثيق

٧-أ قائمة الجرد الخاصة بالصور 
الفوتوغرافية واملواد السمعية البرصية، 

وجدول الرتخيص باالستنساخ

•  إذا ُسجلت يف املايض مشكالت محددة أو إذا كانت حالة 
الصون سيئة يف مرحلة سابقة، يتعني التطرق بإيجاز إىل 

الوضع الراهن أو إىل التدابري التصحيحية التي اتُخذت 
ملعالجة املشكالت املذكورة.

•  إذا كانت املشكالت ال تزال قائمة أو إذا كانت حالة الصون 
ال تزال سيئة، ينبغي ذكر هذا األمر يف الفقرة ٤ أعاله.

•  إن الصور واملواد املقدمة يجب أن تِربز العنارص
املجسدة للقيمة العاملية االستثنائية املحتملة للممتلك 

وكذلك سياق املمتلك.

يتعني ذكر اسم الوكالة (الوكاالت) املسؤولة عن املتابعة 
التي تم التطرق إليها يف الفقرة ٦-أ أعاله، مع تقديم 

املعلومات الالزمة لالتصال بها.

يتعني توفري قائمة وخالصة وجيزة بشأن التقارير السابقة 
التي تم تقديمها عن حالة صون املمتلك. كما ينبغي تقديم 
مقتطفات من األعمال التي نُرشت بشأن موضوع الصون 
مع إحاالت إىل مصادر هذه األعمال (مثالً التقارير املقدمة 

طبقاً لالتفاقات والربامج الدولية مثل اتفاقية األرايض 
الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً 

للطيور املائية (اتفاقية رامسار)، وبرنامج اإلنسان واملحيط 
الحيوي (املاب)).

تُدرج يف هذه الفقرة من الرتشيح قائمة التحقق الخاصة 
بالوثائق الواجب تقديمها كي يُعترب ملف الرتشيح كامالً.

ينبغي أن تقدم الدول األطراف عدداً كافياً من الصور 
الحديثة (صور مطبوعة ورشائح مصورة، وعند اإلمكان 

صور رقمية ورشائط فيديو وصور ملتقطة من الجو) 
ليتسنى تكوين صورة عامة جيدة عن املمتلك.

ويجب أن تُقدَّم الرشائح املصورة عىل رشيط عرضه ٣٥ 
مليمرتاً وينبغي أن تكون الصور الرقمية يف صيغة jpg وأال 

تقل دقتها عن ٣٠٠ نقطة يف البوصة الواحدة (dpi). وإذا 
تقرر تقديم رشائط فيديو، فيوىص بأن تكون يف صيغة 

Beta SP ضماناً للجودة.

وينبغي توفري قائمة جرد خاصة بالصور الفوتوغرافية 
واملواد السمعية البرصيةاملقدمة، مع جدول الرتخيص 

باالستنساخ املبني أدناه.

وينبغي أن تتضمن الصور الفوتوغرافية املقدمة صورة 
واحدة عىل األقل يمكن نرشها عىل صفحة اإلنرتنت املفتوحة 

للجمهور التي يرد فيها وصف للممتلك.

ع الدول األطراف عىل أن تمنح اليونسكو مجاناً  وتُشجَّ
وكتابًة حقوقاً غري حرصية لنرش كل املواد املقدمة أو 

بعضها يف أي شكل أو بأي وسيلة من الوسائل الرقمية 
وغريها، ولنقلها إىل الجمهور العام وإصدارها واستنساخها 

واستخدامها، وأن تمنح هذه الحقوق ألطراف أخرى.

نموذج طلب الرتشيح

مكان حفظ السجالت التواتر  املؤرش 

إرشادات إضافية

ت
حتويا

امل
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ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر
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وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٧-ب النصوص املتعلقة بالتصنيف 
ألغراض الحماية، ونسخ من خطط 

اإلدارة أو من الوثائق الخاصة بنظم 
اإلدارة، ومقتطفات من خطط أخرى 

تتعلق باملمتلك

٧-جـ شكل أحدث السجالت أوقوائم 
الجرد الخاصة باملمتلك وتاريخها

٧-د العنوان الذي تُحفظ فيه قوائم الجرد 
والسجالت واملحفوظات

٧-هـ الببليوغرافيا

وتجدر اإلشارة إىل أن منح الحقوق غري الحرصية املذكورة 
ال يؤثر يف حقوق امللكية الفكرية (أي حقوق املصور 

الفوتوغرايف أو منتج رشيط الفيديو أو صاحب حقوق 
املؤلف إذا كان شخصاً آخر). ويجب عىل اليونسكو عندما 

تقوم بتوزيع الصور أن تذكر دوماً املصور الفوتوغرايف 
أو منتج رشيط الفيديو إذا كان اسمه قد ذُكر بوضوح يف 

جدول الرتخيص باالستنساخ.

وتودع أي أرباح قد تنجم عن منح الحقوق غري الحرصية 
املذكورة يف الحساب الخاص بصندوق الرتاث العاملي.

ينبغي إرفاق النصوص وفقاً ملا ذُكر يف الفقرات ٥-ب 
و٥-د و٥-هـ أعاله.

يُقدَّم يف هذه الفقرة بيان بسيط يُذكر فيه شكل أحدث 
السجالت أو قوائم الجرد الخاصة باملمتلك وتاريخها. 

وال تُذكر إال السجالت التي ال تزال متاحة.

ينبغي ذكر أسماء املؤسسات التي تحتفظ بسجالت الجرد 
(بالنسبة إىل املباني واآلثار واألنواع النباتية والحيوانية) 

وعناوينها.

يتعني تعداد أهم املراجع املنشورة باستخدام أحد النماذج 
الببليوغرافية القياسية.

نموذج طلب الرتشيح

ترخيص غري  املعلومات    صاحب حقوق   املصور الفوتوغرايف   التاريخ  العنوان  النوع    الرقم 
حرصي   الالزمة  املؤلف (إذا كان    / منتج الفيديو   (الشهر/السنة)  (رشيحة      

باالستنساخ لالتصال بصاحب  غري املصور   مصورة /        
حقوق املؤلف الفوتوغرايف    رشيط      

(االسم، والعنوان،  فيديو     أو منتج الفيديو)   
ورقم الهاتف أو         

الفاكس، والربيد         
اإللكرتوني)       

إرشادات إضافية

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا

إعداد تر
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وإعداده الرتشيح  ملف  ٤كتابة 

إرشادات إضافية نموذج طلب الرتشيح    نموذج طلب الرتشيح  
بيانات إيضاحية    الفقرات 

٨- املعلومات الالزمة لالتصال 
بالسلطات املسؤولة

٨-أ الشخص املسؤول عن إعداد الرتشيح

االسم:
اللقب الوظيفي:

العنوان:
املدينة؛ اإلقليم أو الوالية؛ البلد:

رقم الهاتف:
رقم الفاكس:

الربيد اإللكرتوني:

٨-ب املؤسسة  أو الوكالة املحلية الرسمية

٨-جـ املؤسسات املحلية األخرى

٨-د العنوان الرسمي عىل اإلنرتنت:
http://

اسم جهة االتصال:
الربيد اإللكرتوني:

٩- التوقيع نيابًة عن الدولة الطرف

إن املعلومات املقدمة يف هذه الفقرة من الرتشيح تتيح 
لألمانة تزويد السلطات املسؤولة عن املمتلك بأخبار عن 

الرتاث العاملي وبمعلومات عن مسائل أخرى.

يتعني ذكر اسم الشخص املسؤول عن إعداد ملف الرتشيح 
وعنوانه واملعلومات الالزمة لالتصال به. وإذا كان العنوان 

اإللكرتوني غري متوافر، يجب تقديم رقم فاكس.

ينبغي ذكر اسم الجهة املحلية املسؤولة عن إدارة املمتلك 
سواء أكانت وكالة أم متحفاً أم مؤسسة أم مجتمعاً محلياً 

أم شخصاً محدداً. وإذا كانت الجهة الرسمية املسؤولة 
وكالة وطنية، يرجى تقديم املعلومات الالزمة لالتصال بها.

يتعني توفري قائمة يرد فيها االسم الكامل والعنوان 
ورقما الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتوني لجميع 

املتاحف ومراكز استقبال الزائرين ومكاتب السياحة 
الرسمية التي ينبغي موافاتها بالنرشة املجانية

World Heritage Newsletter التي تتناول األحداث 
والقضايا املتعلقة بالرتاث العاملي.

يُرجى توفري عنوان أي صفحة إنرتنت رسمية مخصصة 
للممتلك املرشح. وينبغي ذكر ما إذا كان من املزمع إنشاء 

صفحات من هذا النوع يف املستقبل مع بيان اسم جهة 
االتصال املعنية وعنوان بريدها اإللكرتوني.

ينبغي أن يُختتم طلب الرتشيح بتوقيع املسؤول املأذون له 
رسمياً بتوقيع هذا الطلب نيابًة عن الدولة الطرف.

ت
حتويا

امل
٢٠١١

ث العاملي  •  الطبعة الثانية، 
يف قائمة الرتا

ت اإلدراج 
شيحا
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وإعداده الرتشيح  ملف  كتابة  ٤

٤-٣  توصيات إضافية

قراءة ملف الرتشيح ومراجعته

ترد فيما ييل بعض الخطوات التي من املفيد القيام بها بعد االنتهاء من كتابة ملف الرتشيح حرصاً عىل جودة مضمونه:
•  قراءة امللخص التحلييل ومراجعته عند االقتضاء للتأكد من أن املعلومات الواردة فيه متجانسة مع مضمون نص الرتشيح الرئييس.

•  قراءة ملف الرتشيح بالكامل للتأكد من أن الرسائل الرئيسية موجودة فيه وأنه تم التعبري عنها بوضوح.
•  تكليف جهة محددة بتنقيح الرتشيح لتعزيز اتساقه وتحسني أسلوب صياغته، وبخاصة إذا كان عدة أشخاص قد تولوا إعداد أجزاء 

الرتشيح. ولكن يجب التأكد من أن املعلومات املهمة لم تُحذف أو لم يُحرَّف معناها يف إطار عملية التنقيح.
•  االستعانة بخرباء الستعراض مضمون مرشوع ملف الرتشيح، وال سيما بخبري ليس له صلة وثيقة باملمتلك وبخبري آخر ليس لديه 
أي معلومات عن البلد املعني أو عن تراثه. ويتعني معالجة أي مشكلة قد يتم تسليط الضوء عليها يف إطار عمليات االستعراض هذه.

•  التأكد من أن ملف الرتشيح كامل وفقاً ملا تنص عليه الفقرة ١٣٢ من املبادئ التوجيهية.

الرتشيحات املتسلسلة

إن الرتشيحات املتسلسلة قد تستلزم توفري قدر كبري من املعلومات، مع اإلشارة إىل أن كم املعلومات الواجب تقديمها يزداد كلما ازداد 
عدد العنارص املكونة للممتلك (عىل سبيل املثال، تقتيض الرتشيحات املتسلسلة وصف كل عنرص من عنارص املمتلك املرشح). ولكن 

يجدر التنبه إىل أن تقديم كم مفرط من املعلومات قد يصعب قراءة الرتشيح وفهمه.

وبالتايل، يكمن التحدي يف تحقيق التوازن الصحيح بني املعلومات املقدمة، وذلك عن طريق توفري املعلومات الرئيسية املتعلقة بكل 
عنرص.

ويتمثل أحد الخيارات املتاحة يف هذا الصدد يف تقديم ملخص للمعلومات يف النص الرئييس للرتشيح وتضمني هذا النص إحاالت إىل 
مالحق ترد فيها معلومات أكثر تفصيالً عن مختلف عنارص املمتلك.

من املفيد االستعانة بخرباء 

كي يستعرضوا مضمون ملف 

الرتشيح.

هــــــــامةرسـالة  ت
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٥-١  ملحة عامة

تبدأ عملية التقييم عقب تلقي ملف الرتشيح مع جميع النسخ الالزمة.

أم ال. وإذا اعتُرب امللف غري كامل،  ويقوم مركز الرتاث العاملي، كخطوة أوىل يف إطار عملية التقييم، بالتحقق مما إذا كان امللف كامالً 
فال تتم إحالته إىل الهيئتني االستشاريتني لتقييمه، ويتعني بالتايل استكماله لتقديمه يف العام التايل أو بعده.

وإذا كان امللف كامالً، فيُحال إىل إحدى الهيئتني االستشاريتني املعنيتني أو إىل كلتيهما لتقييمه. وتتمثل مهمة هاتني الهيئتني يف تقييم 
املمتلك لتحديد ما إذا كان يتسم بقيمة عاملية استثنائية وما إذا كان يفي برشطي السالمة و/أو األصالة وبمتطلبي الحماية واإلدارة. 
وتجدر اإلشارة إىل أن تفاصيل عمليات التقييم التي يجريها املجلس الدويل لآلثار واملواقع واالتحاد العاملي لصون الطبيعة متاحة يف 

امللحق ٦ من املبادئ التوجيهية وسيتم رشحها يف الفقرات الواردة أدناه.

وبعد استكمال الهيئتني االستشاريتني لعملية التقييم، وقبل قيام لجنة الرتاث العاملي بالنظر يف الرتشيح، يجوز للهيئتني املذكورتني 
أن ترسال إىل الدولة الطرف املعنية، بحلول ٣١ كانون الثاني/يناير من العام الذي ستدرس فيه اللجنة امللف املقدم، بعض األسئلة أو 

أن تطلبا منها بعض املعلومات (الفقرة ١٤٩ من املبادئ التوجيهية).

ويجب عىل الدولة الطرف أن توفر املعلومات املطلوبة منها بحلول ٢٨ شباط/فرباير كي يتسنى للهيئتني االستشاريتني النظر فيها. 
وتنص الطبعة اإلنجليزية من املبادئ التوجيهية لعام ٢٠١١ عىل أن الهيئتني االستشاريتني لن تنظرا يف املعلومات التي تُقدَّم بعد هذا 

التاريخ.

تبنّي فيه ما قد تكتشفه من أخطاء فعلية يف التقييم  ويجوز للدول األطراف، قبل افتتاح دورة اللجنة، أن ترسل إىل الرئيس إخطاراً 
الذي أجرته الهيئتان االستشاريتان (الفقرة ١٥٠ من املبادئ التوجيهية).

ومن املهم أن تعِلم الدول األطراف مركز الرتاث العاملي بأي تطورات قد تطرأ عىل صعيد املمتلك املرشح خالل عملية التقييم ألن هذه 
املعلومات قد يكون لها تأثري مهم يف التقييم.

وتتخذ لجنة الرتاث العاملي بعد ذلك قراراً يقيض بإدراج املمتلك يف قائمة الرتاث العاملي أو عدم إدراجه فيها. وتستند اللجنة يف ذلك إىل 
التوصية الصادرة بشأن املمتلك عن الهيئة االستشارية املعنية أو عن الهيئتني معاً.

٥-٢  عملية التقييم التي يجريها االتحاد العاملي لصون الطبيعة

باملبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية  يجري االتحاد العاملي لصون الطبيعة عمليات التقييم التقنية الخاصة بملفات الرتشيح مسرتشداً 
من تاريخ تسلُّم االتحاد مللف الرتشيح يف نيسان/أبريل وحتى تاريخ  اعتباراً  واحداً  الرتاث العاملي. وتستغرق كل عملية تقييم عاماً 
تقديم تقرير التقييم الذي يرسله االتحاد إىل مركز الرتاث العاملي يف أيار/مايو من العام التايل. وتشتمل عملية التقييم عىل الخطوات 

التالية:

١-  جمع البيانات: تُعد بطاقة وصفية نموذجية للممتلك باستخدام وثيقة الرتشيح وقاعدة البيانات العاملية الخاصة باملناطق املحمية 
ومواد مرجعية أخرى.

٢-  املراجعة الخارجية: يُرسل ملف الرتشيح عادًة إىل خرباء مستقلني لديهم اطالع واسع عىل املمتلك أو عىل سماته الطبيعية، بما يف 
ذلك أعضاء يف اللجنة العاملية املعنية باملناطق املحمية أو يف اللجان املتخصصة والشبكات العلمية التابعة لالتحاد أو يف منظمات غري 
حكومية تعمل يف املنطقة املعنية (إن عدد الخرباء الذين يتولون املراجعة الخارجية يرتاوح عادًة بني ١٠٠ خبري و١٥٠ خبرياً كل عام).

عملية التقييم٥
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التقييم عملية  ٥

بغية  مستقلني  أو  الطبيعة  لصون  العاملي  لالتحاد  تابعني  خرباء  عدة  أو  واحد  خبري  فيها  يشارك  بعثة  توفد  امليدانية.  ٣-  البعثة 

املحلية واملنظمات  ومع املجتمعات  واملحلية املختصة،  السلطات الوطنية  ومناقشة الرتشيح مع  تقييم املمتلك املرشح يف املوقع 

يخص  وفيما  الثاني/نوفمرب.  وترشين  أيار/مايو  شهَري  بني  عادًة  البعثات  وتتم  املعنية.  الجهات  من  وغريها  الحكومية  غري 

املمتلكات املختلطة وبعض املناظر الطبيعية الثقافية، تتم البعثات بصورة مشرتكة بني االتحاد العاملي لصون الطبيعة واملجلس 

الدويل لآلثار واملواقع.

تجتمع هذه الهيئة مرة واحدة عىل األقل يف السنة لتقييم  ٤-  املراجعة التي تجريها الهيئة املعنية بالرتاث العاملي التابعة لالتحاد. 

كل ترشيح من الرتشيحات املقدمة ويتم ذلك عادًة يف شهر كانون األول/ديسمرب يف مقر االتحاد بسويرسا. وتقرر الهيئة عقد 

اجتماع ثاٍن أو إجراء محادثة هاتفية جماعية عند االقتضاء، وذلك يف شهر آذار/مارس من العام التايل. وتجري الهيئة مراجعة 

الوصفية  والبطاقات  الخارجية  املراجعة  بإجراء  املكلَّفني  الخرباء  وتعليقات  امليدانية  البعثات  وتقارير  الرتشيح  مللفات  معمقة 

الخاصة باملمتلكات وغري ذلك من املواد املرجعية املهمة، وتسدي املشورة التقنية إىل االتحاد وتقدم توصيات بشأن كل ترشيح. 

ويُعد فيما بعد تقرير ختامي يُحال إىل مركز الرتاث العاملي يف شهر أيار/مايو لتوزيعه عىل أعضاء لجنة الرتاث العاملي.

٥-  التوصيات النهائية. يقّدم االتحاد إىل لجنة الرتاث العاملي يف دورتها السنوية التي تعقدها يف حزيران/يونيو أو تموز/يوليو من 

كل عام، ما توصل إليه من نتائج وتوصيات يف إطار عملية التقييم التي أجراها داعماً استنتاجاته بالصور والخرائط املناسبة. 

املعني يف  بشأن إدراج املمتلك  نهائياً  بعد ذلك قراراً  العاملي  عليه. وتتخذ لجنة الرتاث  االتحاد عن أي سؤال قد يُطرح  ويجيب 

قائمة الرتاث العاملي أو عدم إدراجه فيها.

وتجدر اإلشارة إىل أن االتحاد العاملي لصون الطبيعة يسعى إىل إقامة حوار مستمر مع الدول األطراف يف مختلف مراحل عملية 

التقييم وذلك كي تُتاح لهذه الدول كل الفرص الالزمة لتقديم جميع املعلومات املطلوبة ولتوضيح أي أسئلة أو قضايا قد تنشأ 

يف هذا الشأن. ويمكن لالتحاد أن يطلب من الدول األطراف تزويده بمعلومات إضافية يف املراحل الثالث التالية:

•  قبل إيفاد البعثة امليدانية - يرسل االتحاد إىل الدولة الطرف، وتحديداً إىل الشخص املسؤول عن تنظيم البعثة يف البلد املضيف، 

مذكرة إعالمية عن البعثة تُحدد فيها يف غالب األحيان األسئلة والقضايا املحددة التي ينبغي مناقشتها خالل البعثة. ويعطي 

ذلك للدولة الطرف الوقت الكايف للقيام باألعمال التحضريية الالزمة.

رسمياً  •  فور انتهاء البعثة امليدانية - عىل ضوء املناقشات التي تُجرى يف إطار البعثة امليدانية، يمكن لالتحاد أن يرسل خطاباً 

األول/ كانون  يف  له  التابعة  العاملي  بالرتاث  املعنية  الهيئة  تعقده  الذي  االجتماع  قبل  إضافية  بمعلومات  تزويده  فيه  يطلب 

ديسمرب. والغرض من ذلك هو أن يتوافر لدى الهيئة كل ما تحتاج إليه من معلومات لتقديم توصية بشأن الرتشيح.

•  بعد اجتماع الهيئة املعنية بالرتاث العاملي التابعة لالتحاد - إذا اعتربت الهيئة أن ثمة أسئلة لم تتم اإلجابة عنها بعد أو أن ثمة 

محدد.  موعد  بحلول  إضافية  معلومات  تقديم  إىل  فيه  تُدعى  أخري  خطاب  الطرف  الدولة  إىل  يُرسل  توضيحها،  يتعني  قضايا 

كي يتمكن االتحاد من استكمال عملية التقييم. صارماً  ويجب االلتزام بهذا املوعد التزاماً 

مالحظة: إذا كانت املعلومات التي توفرها الدولة الطرف يف ملف الرتشيح وخالل البعثة امليدانية مرضية، فإن االتحاد ال يطلب أي 

معلومات إضافية. ويعني ذلك أن الوثائق اإلضافية تُقدَّم لإلجابة عن أسئلة أو توضيح قضايا محددة، ويجب بالتايل أال تتضمن 

من املعلومات الجديدة. كبرياً  ترشيحات معدلة بالكامل أو عدداً 

العالم  يف  الجغرافية  األحيائية  األقاليم  لتصنيف  أودفاردي  نظام  املرشحة  باملمتلكات  الخاصة  التقنية  التقييم  عمليات  يف  يُستخدم 

بغية مقارنة املمتلكات املرشحة بممتلكات أخرى مشابهة لها. ويتيح هذا النظام مقارنة املمتلكات الطبيعية بمزيد من املوضوعية 

مواقع  يف  تتوافر  أن  عينه  الوقت  يف  يُفرتض  ولكن  العاملي.  الصعيد  عىل  املمتلكات  بني  الشبه  أوجه  لتقييم  عملية  وسيلة  يوفر  كما 

الرتاث العاملي معالم خاصة وخصائص محددة من حيث املوائل الطبيعية واألصناف الحيوانية أو النباتية يمكن مقارنتها يف إطار 

مناطق أحيائية أوسع نطاقاً. ويجدر التشديد عىل أن مفهوم األقاليم األحيائية الجغرافية ال يُستخدم إال ألغراض املقارنة وال يعني 

الصون  أولويات  لتحديد  أخرى  أدوات  ثمة  ذلك،  إىل  وإضافًة  فقط.  أساسه  عىل  يتم  العاملي  الرتاث  ممتلكات  اختيار  أن  استخدامه 

ملؤسسة  البيولوجي»  بالتنوع  الغنية  ومنها «املناطق  عاملية  بأهمية  تتسم  التي  املواقع  لتحديد  استخدامها  يتم  العاملي  الصعيد  عىل 

الصون الدولية، و«املناطق اإليكولوجية» للصندوق العاملي للطبيعة، و«مناطق الطيور املستوطنة» لالتحاد الدويل لحماية الطيور، 

للطبيعة، و«نظام تصنيف  العاملي  العاملي لصون الطبيعة والصندوق  يتشارك يف تحديدها االتحاد  التنوع النباتي» التي  و«مراكز 

املوائل الطبيعية» الخاص باللجنة املعنية ببقاء األنواع يف االتحاد العاملي لصون الطبيعة، و«استعراض عام ٢٠٠٤ لشبكة مواقع 

باالتحاد  واملرتبط  للبيئة  املتحدة  األمم  لربنامج  التابع  الطبيعة  حفظ  لرصد  العاملي  املركز  أجراه  الذي  الطبيعي»  العاملي  الرتاث 

العاملي  الرتاث  ممتلكات  تكون  أن  هو  إليه  االستناد  يتم  الذي  التوجيهي  املبدأ  بأن  التذكري  املهم  من  ولكن  الطبيعة.  لصون  العاملي 

ذات قيمة عاملية استثنائية.
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التقييم ٥عملية 

عن املناطق املحمية يف العالم صادرة عن االتحاد العاملي لصون  مرجعياً  وأخرياً، يُستعان يف عمليات التقييم بما يقارب ٢٠ مصنفاً 

الطبيعة واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وعدد من النارشين اآلخرين. وتشمل هذه املطبوعات 

ما ييل:

• الدراسات املتعلقة بنظم املناطق املحمية يف آسيا وأفريقيا وأوقيانيا؛

• املجلدات األربعة من دليل املناطق املحمية يف العالم؛

• املجلدات الستة من أطلس التنوع البيولوجي يف العالم؛

• املجلدات الثالثة من دليل مراكز التنوع النباتي؛

• املجلدات الثالثة من دليل الشعب املرجانية يف العالم؛

• املجلدات األربعة من الخالصة الجامعة بشأن النظام النموذجي العاملي للمناطق البحرية املحمية.

وتقّدم هذه املطبوعات معاً نظرة شاملة عىل مستوى النظم تتيح مقارنة املناطق املحمية يف العالم من حيث أهمية الصون.

٥-٣  عملية التقييم التي يجريها املجلس الدويل لآلثار واملواقع

يسرتشد املجلس الدويل لآلثار واملواقع باملبادئ التوجيهية يف تقييم الرتشيحات الخاصة باملمتلكات الثقافية (انظر الفقرة ١٤٨).

ويتشاور املجلس يف إطار عملية التقييم (انظر الشكل الوارد أدناه) مع جميع الكفاءات املتخصصة املتوافرة بني أعضائه ويف لجانه 

الوطنية والدولية، وضمن شبكات األخصائيني الكثرية األخرى التي يقيم صالت معها. ويوفد املجلس بعض أعضائه يف بعثات إلجراء 

يف  العاملي  الرتاث  لجنة  عىل  تُعرض  مفصلة  توصيات  إعداد  عن  املستفيضة  املشاورات  هذه  وتسفر  املوقع.  يف  رسية  تقييم  عمليات 

اجتماعها السنوي.

التقرير الذي يقدمه االتحاد العاملي لصون الطبيعة إىل لجنة الرتاث العاملي

مركز اليونسكو للرتاث العاملي

الربنامج الخاص باملناطق املحمية التابع لالتحاد العاملي لصون الطبيعة

الهيئة املعنيةبالرتاث العاملي التابعة لالتحاد العاملي لصون الطبيعة

التشاور مع:
• املسؤولني الحكوميني

• املنظمات غري الحكومية املحلية
• املجتمعات املحلية

• الجهات املعنية األخرى

البطاقة الوصفية 
التي يعدها املركز العاملي 

لرصد حفظ الطبيعة 
التابع لربنامج األمم 

املتحدة للبيئة

التفتيش 
امليداني

الخرباء 
املسؤولون 
عن املراجعة

الخارجية
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التقييم عملية  ٥

اختيار الخرباء

يتحقق  أن  فبعد  بوضوح.  محددة  إلجراءات  وفقاً  سنوياً  يتم  العاملي  الرتاث  قائمة  يف  ممتلكات  إلدراج  الرتشيحات  تقديم  إن 

كي  واملواقع  لآلثار  الدويل  املجلس  إىل  امللفات  هذه  تُرسل  كاملة،  الجديدة  الرتشيح  ملفات  أن  من  العاملي  للرتاث  اليونسكو  مركز 

بشأن  استشارتهم  ستتم  الذين  الخرباء  اختيار  هي  فيها  البت  ينبغي  التي  األوىل  واملسألة  له.  التابعة  العاملي  الرتاث  أمانة  تعالجها 

ع هؤالء الخرباء عىل مجموعتني. وتضم املجموعة األوىل الخرباء الذين بإمكانهم إسداء املشورة بشأن القيمة العاملية  امللفات. ويوزَّ

وقد  متخصصون  أكاديميون  به  يقوم  توثيقي  عمل  نتاج  األول  املقام  يف  هي  املشورة  وهذه  املرشح.  للممتلك  املحتملة  االستثنائية 

تستلزم االستعانة بأشخاص من خارج املجلس الدويل لآلثار واملواقع، وذلك يف الحاالت التي ال تتوافر فيها الخربات املطلوبة بني 

أعضاء املجلس. وهذا ما يحدث مثالً عندما يكون الرتشيح املقدم يخص موقعاً توجد فيه بقايا متحجرة لهياكل عظمية برشية من 

العصور القديمة، األمر الذي يقتيض االستعانة بخدمات أخصائيني يف علم اإلحاثة.

أما املجموعة الثانية من الخرباء، فتضم أشخاصاً من أصحاب الخربة العملية يف الجوانب املتعلقة بإدارة املمتلكات وصونها، بما يف 

ذلك مسألة األصالة، تتمثل مهمتهم يف املشاركة يف بعثات توفد إىل موقع املمتلك. وبغية اختيار هذه املجموعة من الخرباء، يستغل 

املجلس الدويل لآلثار واملواقع شبكة اتصاالته بكاملها. فهو يلتمس مشورة لجانه العلمية الدولية وبعض أعضائها، ويلتمس أيضاً 

مشورة الهيئات املتخصصة التي أبرم معها اتفاقات رشاكة ومنها اللجنة الدولية لصون الرتاث الصناعي واالتحاد الدويل ملهنديس 

املناظر الطبيعية واللجنة الدولية لتوثيق وصون مباني الحركة الحديثة ومواقعها ومجمعاتها الحرضية.

البعثات التي توفد إىل املوقع

عىل  واملواقع  لآلثار  الدويل  املجلس  يحرص  املمتلك،  موقع  إىل  توفد  التي  التقييم  بعثات  يف  سيشاركون  الذين  الخرباء  اختيار  عند 

االستعانة قدر اإلمكان بخرباء ينتمون إىل املنطقة التي يوجد فيها املمتلك املرشح. ويجب أن يتمتع هؤالء الخرباء بالخربات الالزمة 

يف مجال إدارة الرتاث وصونه. ومن غري الرضوري أن يكونوا من كبار الخرباء األكاديميني املختصني بالنوع املعني من املمتلكات، 

بخطط  يتعلق  فيما  حصيف  رأي  إبداء  وعىل  املوقع،  مديري  مع  املساواة  قدم  عىل  التخاطب  عىل  قادرين  يكونوا  أن  ينبغي  ولكن 

مفصلة  بمعلومات  الخرباء  هؤالء  ويُزود  ذلك.  إىل  وما  الزائرين،  شؤون  لتسيري  املتبعة  والطريقة  الصون  وممارسات  اإلدارة 

بزياراتهم  الخاصة  والربامج  التواريخ  وتُحدد  الرتشيح.  ملف  يف  املوجودة  املهمة  الوثائق  من  بنسخ  سيما  وال  املعني،  املمتلك  عن 

واملواقع  لآلثار  الدويل  املجلس  يوفدها  التي  التقييم  بعثات  إبقاء  عىل  تحرص  أن  منها  يُطلب  التي  األطراف  الدول  مع  بالتشاور 

بعيدة عن التغطية اإلعالمية. ويعد الخرباء التابعون للمجلس تقارير عن الجوانب العملية للممتلكات املعنية ويحيلونها إىل اللجنة 

لكل من املجلس والدول األطراف  التنفيذية بصورة رسية، ذلك ألن أي إعالن سابق ألوانه بشأن البعثات يمكن أن يسبب إحراجاً 

املعنية ولجنة الرتاث العاملي.

الهيئة املعنية بالرتاث العاملي التابعة للمجلس الدويل لآلثار واملواقع

املجلس  أمانة  إىل  امليدانية)  البعثة  وتقرير  الثقايف  التقييم  تقرير  (أي  املذكورة  املشاورات  أثر  عىل  يُعدان  اللذين  التقريران  يُحال 

للممتلك  موجزاً  وصفاً  الوثيقة  هذه  وتتضمن  تقييمي.  تقرير  مرشوع  أساسهما  عىل  تعد  التي  باريس،  يف  واملواقع  لآلثار  الدويل 

وتعليقات  الصون،  وحالة  للممتلك  املخصصة  اإلدارة  وتدابري  القانونية  الحماية  يتناول  ملخص  إىل  إضافًة  عنه،  تاريخية  ونبذة 

عىل هذه الجوانب، ومرشوعات التوصيات التي ستُقدَّم إىل لجنة الرتاث العاملي. وتُعرض مرشوعات التقارير التقييمية عىل الهيئة 

من  الهيئة  هذه  وتتألف  أيام.  ثالثة  أو  يومني  ملدة  الهيئة  هذه  تعقده  الذي  االجتماع  خالل  للمجلس  التابعة  العاملي  بالرتاث  املعنية 

أعضاء اللجنة التنفيذية الذين ينتمون إىل أنحاء مختلفة من العالم والذين يتمتعون بمجموعة واسعة من املهارات والخربات. وإىل 

جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، تضم الهيئة خرباء متخصصني يف فئات محددة من املمتلكات الرتاثية يرد ذكرها يف القائمة السنوية 

للرتشيحات ولكن ال يوجد بني أعضاء اللجنة من هو متخصص فيها. وحسب خصائص املمتلكات املرشحة، قد يدعو املجلس ممثلني 

للجنة الدولية لصون الرتاث الصناعي وللجنة الدولية لتوثيق وصون مباني الحركة الحديثة ومواقعها ومجمعاتها الحرضية كي 

يشاركوا يف عضوية الهيئة املعنية بالرتاث العاملي التابعة له.
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التقييم ٥عملية 

وتضطلع الهيئة بعملها بصورة رسية وتسرتشد يف ذلك بالوثيقة التوجيهية الخاصة باملجلس الدويل لآلثار واملواقع (هذه الوثيقة 

دقيقة  و١٥  دقائق   ١٠ بني  مدته  ترتاوح  إيضاحي  عرض  مرشح  ممتلك  لكل  ويُخصص  اإلنرتنت).  عىل  املجلس  موقع  عىل  متاحة 

إعداد  يجري  للرتشيحات،  وشاملة  موضوعية  دراسة  وبعد  محدد.  نقاش  العرض  هذا  وييل  املجلس.  ممثيل  أحد  تقديمه  ويتوىل 

لعرضها عىل لجنة الرتاث العاملي. ح التقارير التقييمية وتُطبع تمهيداً  التوصيات الجماعية للمجلس ثم تُنقَّ

التقرير الذي يقدمه املجلس الدويل لآلثار واملواقع إىل لجنة الرتاث العاملي

أمانة الرتاث العاملي التابعة للمجلس الدويل لآلثار واملواقع

مركز اليونسكو للرتاث العاملي

خرباء املجلس الدويل لآلثار واملواقع

أمانة الرتاث العاملي التابعة للمجلس الدويل لآلثار واملواقع

الهيئة املعنية بالرتاث العاملي التابعة للمجلس الدويل لآلثار واملواقع

تقارير التقييم الثقايف تقارير البعثات امليدانية للخرباء

اللجان العلمية 
الدولية التابعة 
للمجلس الدويل 
لآلثار واملواقع

الخرباء املستقلون
اللجان الوطنية 
التابعة للمجلس 

الدويل لآلثار واملواقع

املؤسسات 
العلمية املنتسبة
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املعنية الجهات  عن  معلومات 

املسؤوليات بموجب اتفاقية   ملحة رسيعة  االسم والعنوان 
الرتاث العاملي   

املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات 
(ICCROM) الثقافية وترميمها

Via di S. Michele, 13
I-00153 Rome

Italy
Tel: +39 06 585-531

Fax: +39 06 5855-3349
E-mail: iccrom@iccrom.org

http://www.iccrom.org

(ICOMOS) املجلس الدويل لآلثار واملواقع
49-51, rue de la Fédération

75015 Paris
France

Tel: +33 (0)1 45 67 67 70
Fax: +33 (0)1 45 66 06 22

 E-mail:
secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org

(IUCN) االتحاد العاملي لصون الطبيعة
Rue Mauverney 28

 CH-1196 Gland
Switzerland

Tel: +41 (22) 999-0000
Fax: +41 (22) 999-0002

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

مركز اليونسكو للرتاث العاملي
7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP
France

Tel: +33 (0)1 45 68 18 76
Fax: +33 (0)1 45 68 55 70

 E-mail:
wh-info@unesco.org

http://whc.unesco.org

تشمل املسؤوليات املحددة التي يتوالها املركز بموجب 
االتفاقية ما ييل:

•  االضطالع بدور الرشيك األول يف األنشطة التدريبية 
املتعلقة بالرتاث الثقايف؛

•  متابعة حالة صون ممتلكات الرتاث العاملي الثقايف؛
•  دراسة طلبات املساعدة الدولية التي تقدمها الدول 

األطراف؛
•  اإلسهام يف أنشطة بناء القدرات ودعمها.

تشمل املسؤوليات املحددة التي يتوالها املركز بموجب 
االتفاقية ما ييل:

•  تقييم املمتلكات املرشحة لإلدراج يف قائمة الرتاث 
العاملي؛

•  متابعة حالة صون ممتلكات الرتاث العاملي الثقايف؛
•  دراسة طلبات املساعدة الدولية التي تقدمها الدول 

األطراف؛
•  اإلسهام يف أنشطة بناء القدرات ودعمها.

تشمل املسؤوليات املحددة التي يتوالها املركز بموجب 
االتفاقية ما ييل:

•  تقييم املمتلكات املرشحة لإلدراج يف قائمة الرتاث 
العاملي؛

•  متابعة حالة صون ممتلكات الرتاث العاملي الطبيعي؛
•  دراسة طلبات املساعدة الدولية التي تقدمها الدول 

األطراف؛
•  اإلسهام يف أنشطة بناء القدرات ودعمها.

املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها 
هو منظمة دولية حكومية يقع مقرها يف روما، بإيطاليا، 

أنشأتها اليونسكو يف عام ١٩٥٦. وتتمثل مهامه النظامية 
يف االضطالع بربامج يف مجال البحوث والتوثيق واملساعدة 

التقنية والتدريب وتوعية الجمهور بغية تعزيز صون الرتاث 
الثقايف املنقول وغري املنقول.

املجلس الدويل لآلثار واملواقع هو منظمة غري حكومية يقع 
مقرها يف باريس، بفرنسا. وأُنشئ املجلس يف عام ١٩٦٥ 

ويتمثل دوره يف تعزيز تطبيق مجموعة من النظريات 
واملنهجيات والتقنيات العلمية يف مجال صون الرتاث 

املعماري واألثري. ويرتكز املجلس يف عمله عىل مبادئ 
امليثاق الدويل لعام ١٩٦٤ لصون املعالم واملواقع التاريخية 

وترميمها (ميثاق البندقية).

أُنشئ االتحاد العاملي لصون الطبيعة (املعروف أيضاً باسم 
االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية) يف عام 

١٩٤٨ وهو يضم عدداً من الحكومات الوطنية واملنظمات 
غري الحكومية والعلميني يف رشاكة ذات نطاق عاملي. وتتمثل 

مهمة االتحاد يف حث مجتمعات العالم أجمع وتشجيعها 
ومساعدتها عىل صون سالمة الطبيعة وتنوعها وضمان 

استخدام املوارد الطبيعية بطريقة منصفة ومستدامة بيئياً. 
ويقع مقر االتحاد يف غالند، بسويرسا. 

أُنشئ مركز الرتاث العاملي يف عام ١٩٩٢ وهو يمثل جهة االتصال والتنسيق املسؤولة يف اليونسكو عن جميع املسائل 

املتعلقة بالرتاث العاملي. ويتوىل املركز تدبري شؤون اتفاقية الرتاث العاملي يوماً بيوم وينظم الدورات السنوية للجنة الرتاث 

العاملي ويسدي املشورة إىل الدول األطراف بشأن إعداد الرتشيحات. وتشمل مهامه أيضاً تنظيم املساعدات الدولية املمولة 

من صندوق الرتاث العاملي عند الطلب، وتنسيق عملية إعداد التقارير املتعلقة بحالة املمتلكات وتنسيق التدابري العاجلة التي 

تُتخذ عندما يكون أحد املمتلكات معرضاً للخطر. كما يتوىل املركز تنظيم حلقات تدارس وحلقات عمل تقنية، وتحديث 

قائمة الرتاث العاملي وقاعدة البيانات الخاصة بهذا الرتاث، وإعداد مواد تثقيفية لزيادة وعي الشباب فيما يخص الحاجة إىل 

صون الرتاث، وإعالم الجمهور بالقضايا املرتبطة بالرتاث العاملي.
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للحصول عىل مزيد من املعلومات:
يُرجى االتصال بمركز اليونسكو للرتاث العاملي

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France

Tel: 33 (0)1 45 68 18 76
Fax: 33 (0)1 45 68 55 70

E-mail: wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org
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التراث ا

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية التراث 
العالمي




