
 الصندوق العالمي لآلثار 
۲۰۱٤لسنة "World Monuments Watch" برنامج

 دليل
برنامجلنشرةبأصدار WMF) FundMonuments World(مؤسسة قامت1996عام إبتداءاً من

"World Monuments Watch"للخطرض معرّ الالتراث الثقافي جذب اإلهتمـام العالمي الى لغرض . وذلككل سنتينل

واصل هذا ي۲۰۱٤سنةبرنامج ان . اء العالمفي انحقوى الطبيعة وتأثير التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصاديةبسبب

.يجابياالتغيير الالتي تتوفر فيها فرص مقنعة ألجراء المواقعتمييزالنهج في 

في التحفيز على االشراف التراثي WMFرمزاً اللتزام هذا البرنامجعتبر ، فيWMFالرائد االعالمي لمؤسسة وعلى اعتباره

ان وبلد حول العالم. ۱۳۲موقع من ٦۸٦ومنذ بداياته االولى فقد ضم هذا البرنامج . اظفعملية الحواقامة الشراكات وتطوير 

سعى الى تعزيز االشراف التراثي عن طريق ثالثة محاور عمل:يالبرنامج هذا 

الدعوة والتوعية•

ان وارجاء العالم. كل مهم يصل الى شريحة واسعة من المستمعين في حدث إعالمي هذا البرنامجعالن عن اإليعتبر 

ومواقع االنترنت المتخصصة ووسائل وسائل االخبارتعمل على زيادة  الوعي العالمي من خاللWMFمؤسسة 

(من القابل للحفظالبرنامجومعرض البرنامجاصداراتضمنها بالجتماعية وتطوير لوازم الدعوة االعالم ا

.البرنامجموقع في وملصقات مخصصة لكل االنترنت)

المشاركة المجتمعية•

من خالل اال تحدث ال ولكن المحافظة المستديمة ،اولىمهمةةوخطيعتبران توجيه االهتمام الدولي نحو المواقع 

برنامجخلق صلة بين الناس واالمكنة وذلك من خالل تهدف الى WMFمؤسسة ان . االشراف المحلي

“Watch Day”التراث.لمحافظة علىللمجتمعات لالحتفال باهمية مواقع النشرة ولبناء دعم لكفرصة

التعاون ودعم المشروع•



لمحلية والتي من الممكن ان تستخدمها الكيانات ا،همية المستقطبة تجاه مواقع البرنامج  توفر ادوات حيويةان اال

من خالل مصادر متنوعة بضمنها مصادر وطنية واقليمية وحكومات محلية ومؤسسات وكفالء لتعزيز دعم المشروع 

مبلغ WMFمؤسسة ففي الوقت الذي خصصت فيه الشركات ومنظمات المساعدة العالمية والمتبرعون الشخصيون. 

عن وفِرن قد اكدوالر اميركي۱۸۰دوالر اميركي الى مشاريع لمواقع مختارة في البرنامج، فان ما يزيد عن ۹۰

طريق جهات اخرى. وقد قام البرنامج ايضاً بالمساعدة في دعم الجهود التشريعية وتشجيع الشراكة بين الكيانات 

المحافظة.تعزيز التوازن بين رغبات التطوير ووتطوير عملية المراقبة و

دورة البرنامج

وفي هذه ،المواقع المختارة تبقى في البرنامج لمدة سنتين. ومن الممكن ان يعاد ترشيح بعض المواقععدد منان 

ال يبحث حالة البرنامج ان اخذ بنظر االعتبار اعادة ادراجها  كجزء من العرض العام لترشيحات البرنامج. الحالة سيُ 

الدائم لموقع معين. كذلك وان ضم موقع معين في البرنامج ال يمثل انعكاساً على ضعف الدراجاالمعالم التاريخية وال 

فان البرنامج يسعى الى تركيز االهتمام الى قضايا وافكار،ولكن بضم مواقع جديدة لكل سنتيناالدارة واالشراف فيه. 

والفرص التي تبرز من نطاق واسع من المواقع.وتحديات الحفاظ

الموقعاَهلية

تكون مكن أن من المو ضمن البرنامج.الحديثة مؤهلة للدخول جميع الفترات الزمنية القديمة والمواقع التراثية منان 

أعمال هندسية أو على شكل أو من الممكن أن تكون بناء دينيمدنية أو تجارية أو عسكرية أو سكنية أوالمواقع هذه 

المواقع إدراجان من الممكن كذلك و.مدن تاريخيةمراكز مشاهد مدنية او ية أو رمواقع أثأو ثقافيةصناعية أو مناطق 

قادرة على تقديم الدعم المالي الى مشاريع لن تكونWMFعام في البرنامج ولكن كملك الممتلكة بشكل شخصي او 

الملكية الخاصة.

شروط االختيار

. أما على نطاق اوسعباالضافة الى مختصي التراث WMFض اولي من قبل كادر ان الترشيحات تخضع الى عر

لة فأنا تستعرض الحقاً لغرض االختيار من قبل لجنة من الخبراء ذوي العالقة بمجال التراث، من الترشيحات المؤهَ 

فهي مبنية على Watchضمنهم باحثين ومختصين وممثلين عن منظمات ثقافية رئيسية. أما تقييم الترشيحات لبرنامج 

وط التالية:الشر



اهمية الموقع.•

مدى الحاح الظروف او الفرص الجراء التغيير.•

الجدوى من خطة عمل مجزية.•

متطلبات التعاون

وهذا يتضمن االشخاص المدنيين او ممثلين عن مكاتب Watchان من الممكن الي احد ان يرشح موقع لبرنامج 

ات غير حكومية اخرى ذات معرفة بالموقع. وليس من مؤسسات تعليمية او مؤسسات غير ربحية او منظمة اويحكوم

ون ولكن سيتم تبليغ المالكون عن الترشيح.الرسميالضروري ان تذكر المواقع باسماء مالكيها

هو امر مطلوب. وذلك لتامين اثناء وبعد عملية  الترشيح واالختيار WMFمؤسسة بين الموقع والبارزان التعاون 

فيما يخص WMFح الموقع ان يهيء نفسه للتعامل وبشكل مباشر مع . وعلى مرشِ واصلتتنظيم جهود الدعوة وال

. ويُتوقع من المرِشح ان يقوم بتقديم Watchلبرنامج وعلى ان يقوم بدور الراعي الرسمي للموقع ،الترشيح

برنامج تفعيل معي وتنظيم التغطية االعالمية واالشراك المجتباالضافة الى WMFالموقع لـ في الحاصلةمستجداتال

Watchمشروع معين من قبل لتعيين دعم لدعم الموقع من خالل المصادر المحلية ومصادر اخرى. وعندما يتم

WMFيتعاون مع اي او كل الجهات لالشراف على المشروع.يُتوقع من المرِشح ان، ف

عملية الترشيح 

متوفر باللغة اإلنجليزية  على موقع۲۰۱٤لسنة World Monuments Watchلبرنامج الترشيحان نموذج

، باللغة االنجليزيةالغير قادرين على التقديم او الكترونياً ين الغير قادرين على التقديمالمرِشح. وعلى مناَ الكتروني

.watch@wmf.orgالبريد االلكتروني: علىWMFمخاطبة 

ة الترشيح على التالى:الترشيح وعمليويحتوي نموذج 

برنامج في المقدمون لهاألشخاص أساسية عن الموقع و تاريخه ومعلومات هذه تتضمن معلومات الخلفية:-أ

Watch.

الفرص اصحاب المصالح والتحديات وهتمامات عن أهمية الموقع  وإمعلومات وصفية تتضمن إمكانية الموقع:-ب

في الموقع وإمكانية العمل.

مشـروع معين في الموقع.تولي لWMFمساعدةطلب يمثل هذامقترح مشروع (إختياري): -ت

mailto:watch@wmf.org


مة الترشيحات في االسفل لتفاصيل اكثر عن الصور.انظر الى قائرسالة تأييد وصور ومواد داعمة: -ث

تسليم نموذج الترشيح الكامل.-ج

. وفي بعض WMFمن مساعدة للمشروع حصول على للن اضمعتبر تالWatchبرنامج إن عملية االدراج في 

عى لويل خاص، وقد يُأهل الموقع للحصومتبرع او تممن الدعم الماليالحـاالت قد يحصل مشروع ما على 

توافر القـدرات الالزمة في الموقع إلدارة األموال ثبتأن تWMFحيث ان على مؤسسة مشروط.دعم مالي

فعاليات أو مساعدة تقنيةعلى شكلالموقع بشكـل مالي أوWMFساعد من الممكن أن توبالشكل المطلوب.

والتي اريةاآلثأعمال الحفظ المعمارية وWMFدعم كما ت.والدعوة)او جمع التبرعاتالمؤتمرات مثل (ةتعليمـي

عامة أو مشاريع الجرد أو الاألبحاث WMFوال تدعممشاريع الترميم. والتقييمالتوثيق ووضمنها التخطيطمن 

ال تقدم الدعم WMFكذلك وان .جديدالبناء الاوصيانة المواد المنقولة او االعمال الفنيةاآلثرية أوالتنقيبات

.ذات الحيازة الشخصيةللمواقع 

ح معين، يرجى اتباع التالي:يرشتتقديم جل ال

في حالة الحاجة اليها مستقبالً.واحفظها (الكترونياً)اإلرشادات إقرأ-۱

: WMFالموقع االلكتروني لـنموذج الطلب األولي على سلم-۲

inquiries-http://www.wmf.org/watch/2014المستخدم وكلمة السر اسملحصول علىلغرض ا

. ۲۰۱٤لسنة World Monuments Watchترشيحنموذج للوصول إلى 

: الرابط التاليعلىسم المستخدم وكلمة المرور ، الرجاء تسجيل الدخول الكاستالمعند -۳

http://wmfwatch.org/

اختياري).تالجزء مطلوبة وبوتعبئة نموذج الترشيح (األجزاء أ ل اكم-٤

في وقت الحقالتعبئةيمكنك حفظ المحتويات والعودة إلى نموذج الترشيح الستكمال 

حالما تقوم بتسليم النموذج ورقة توثيق الصور والمواد الداعمة (الفقرة ث).الصور ووحمل رسالة التأييد-٥

ضافة غيير او الن يكون بامكانك اجراء تكامالً، سيكون باستطاعتك استعراض  نموذج الترشيح الخاص بك. و

بيانات.

.Eفي الجزء ”Submit Nomination“بالضغط على آيقونة نموذج الترشيحقم بتسليم -٦

. أدناهاستعمال نموذج الترشيحضافية، راجع الجزء الخاص بللحصول على ارشادات ا

http://www.wmf.org/watch/2014-inquiries
http://wmfwatch.org


الموعد النهائي للترشيحات

أما .۲۰۱۳لعام مارس في اليوم االول من شهرمع كل الوثائق المطلوبة يجب ان تُستلم كل الترشيحات الكاملة

حول المواد لمزيد من المعلوماتو.تهملالترشيحات الناقصة وتلك التي أُستلمت بعد الموعد المحدد فسوف 

WMF، يرجى مخاطبة كترونياالامكانية التسليمعدمفي حال و. قائمة التأهيل، يرجى اإلطالع على المطلوبة

.watch@wmf.orgعلى البريد االلكتروني:

قائمة التأهيل

المطلوبةثائقوال

.معلومات الخلفية-أفقرة الالترشيح،نموذج -

إمكانية الموقع.-بنموذج الترشيح، الفقرة-

:، وهيصور ومواد داعمة-ثفقرة الالترشيح،نموذج -

.تأييدرسالة •

مخطط للبناية او الموقع، ان وجد.•

صور حديثة الظهار االوضاع الحالية. يجب ان تكون بعض الوصور فوتوغرافية للموقع. ۱۲-٦•

اآلتي:الصورأن تتضمنويجب

.محيط الموقع-

االمر).حسب ما يقتضيهوية خارجنظرة عامة للموقع (داخلية و-

.للمجتمعما أهمية اومعينةمظاهرخصائص لتعريفتوضح تفاصيل -

.الموقعمعين استخداممسائل معينة او تحديات اوتوضحتفاصيل -

هو)Resolution" حصرياً. والحد االدنى للنقاوة (TIFF" و "JPEG"ـ بشكلي الأن تكون الصوريجب

dpi300٥لالبعاد يجب ان يكون والحد االدنىx۷.ًو منفرد.ملف ككل صورة و يجب  ان تسلم انجات تقريبا

ينبغي أن تكون الصور خالية من أي نص ويتضمن اسم الملف الرقم الخاص بورقة توثيق الصور (انظر الحقا). 

في . و PDFاو WordاوPowerpointملفاتتقبل الصور الموضوعة في  ولن . او عالمات مائيةكتابي

mailto:watch.wmf.org


فوتوغرافيات الأو شفافيات الم) أو لم35، يمكن تقديم شرائح (الصور الرقميةالتتوفر فيهاحاالت استثنائية 

. مع غيرها من الموادةدمجأو مة مدبسأومسجلة ة أولصقتكون غير مالصور يجب أن مطبوعة. ال

:توثيق الصورورقة (نموذج)  -

الرجاء تضمين المعلومات التالية مع كل صورة:

. رقم الصورة.

. البلد.

. اسم الموقع.

امكن).. تاريخ التقاط الصورة (بضمنه الشهر اذا 

.الحريق)ضرر مع ۳وصف مختصر للصورة (مثال: الواجهة الشرقية من المبنى . 

أو المنظمة أو المؤسسة. اسم المصور. 

االختيارية الوثائق 

.مقترح مشروع-تفقرة الالترشيح،نموذج -

المنطقة او البلد.خارطة تظهر مكان الموقع في -

وثائق داعمة مثل: رسائل دعم اضافية ورسومات معمارية توثق الموقع او تسجل ظروف متواجدة او -

مثل: لى قائمة مصادر ذات صلة بالموقع (تقارير الحفاظ او تقديرات تقنية ذات عالقة بالموقع، باالضافة ا

خرى.الكتب والمقاالت والصفحات االلكترونية ....الخ) او مواد ا

التي الترشيحات .رسلة بالفاكـس أو الغير مكتملةقبل نمـاذج التأهيل المتلن WMFمالحظة مهمة:

تقديمب. ال ينصح ستعتبر ناقصةالصورتعريفةقوراوعرفة بوضوحأو الصور المرسالة تأييدالتتضمن 

عن استالم الترشيح عبر صاحب الشأن WMFبلغتسو. المتعددة...الخفالماالكتب والبافراط منالمواد

البريد اإللكتروني أوالبريد العـادي أو الفـاكس إذا اقتضت الحاجة.




