
	  
 

	ددليیلل   
 

بررنامج بإصدداارر نشررةة 	  (World	  Monuments	  Fund	  WMF)	   ووكلل سنتيینن قامتت مؤؤسسة 1996منن عامم  اابتددااءنا 	  

	»لغررضض جذذبب ااالهھھھتمامم االعالمي االى االتررااثث االثقافي االمعررضض للخططرر بسببب االعووااملل   World	  Monuments	  Watch	  »	  

في تحدديیدد  2016االططبيیعيیة ووتأثيیرر االتغيیيیررااتت ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة ووااالقتصادديیة في جميیع اانحاء االعالمم. وويیستمرر بررنامج 
 االمووااقع االتي تووفرر االفررصص االمقنعة للتغيیيیرر اااليیجابي. 

ررمززاا  اللتززاامم االمؤؤسسة في يیعتبرر هھھھذذاا االبررنامجف  	  WMF	   لمؤؤسسة ووباعتباررهه االرراائدد ااالعالمي  
بلدد منن  133مووقع منن  740الشرراافف االتررااثي ووتشكيیلل شررااكاتت ووتططوويیرر عمليیاتت االصيیانة. وويیضمم االبررنامج االتحفيیزز على اا

	جميیع اانحاء االعالمم وويیسعى االبررنامج  االى تعززيیزز ااالشرراافف االتررااثي عنن ططرريیقق ثالثث مجاالتت عملل :  
 

    االددعمم وواالتووعيیة
	  

في جميیع اانحاء االعالمم ووتعملل االمؤؤسسة على  يیعتبرر ااالعالنن عنن هھھھذذاا االبررنامج حددثث ااعالمي مهھمم يیصلل االى جمهھوورر ووااسع
ززيیاددةة االووعي االعالمي منن خاللل ووسائلل ااالعالمم وومووااقع ااالنتررنتت االمتخصصة ووووسائلل االتووااصلل ااالجتماعي ووتططوويیرر لووااززمم 
االددعمم وواالتي تتضمنن منشووررااتت االبررنامج وومعررضض االبررنامج االقابلل للحفظظ ( منن ااألنتررنتت) ووملصقاتت مخصصة لكلل مووقع 

ج.في االبررنام 	  
 

  أألتززااماتت االمجتمعاتت
  

	يیعتبرر تووجيیهھ ااالهھھھتمامم االددوولي نحوو االمووقع خططووةة ااوولى مهھمة وولكنن االحمايیة االدداائمة ال تددوومم االى عنن ططرريیقق ااالشرراافف االمحلي  
	»ووتقدديیمم فررصة   Watch	  Day	  »	   بررنامجبطط بيینن االشعبب ووااالماكنن عنن ططرريیقق ووتهھددفف االمؤؤسسة االى خلقق رر  	  

االتررااثث.للمجتمع لمعررفة ااهھھھميیة مووااقع االنشررةة وولبناء االددعمم للمحافظظة على  	  
 

 االتعاوونن ووددعمم االمشررووعع
 

يیووفرر ااستقططابب ااالهھھھميیة نحوو االمووقع ااددووااتت حيیوويیة تستخددمهھا االمجتمعاتت االمحليیة االمووجووددةة لتعززيیزز ددعمم االمشررووعع منن 
ؤؤسساتت ووكفالء االشرركاتت وومنظظماتت االمساعددةة مصاددرر متعددددةة كالمصاددرر االووططنيیة ووااالقليیميیة وواالحكووماتت االمحليیة وواالم

مليیوونن ددووالرر اامرريیكي االى مشارريیع  90االعالميیة وواالمتبررعوونن االشخصيیوونن. ففي االووقتت االذذيي خصصتت فيیهھ االمؤؤسسة مبلغ 
مليیوونن ددووالرر اامرريیكي منن جهھاتت ااخررىى. ووساهھھھمم االبررنامج اايیضا  190لمووااقع مختاررةة في االبررنامج, تمم تووفيیرر ما يیززيیدد عنن 

عمم االجهھوودد االتشرريیعيیة ووتشجيیع االشررااكة بيینن مختلفف االكيیاناتت ووتططوويیرر عمليیة االمررااقبة ووتعززيیزز االتووااززنن بيینن بالمساعددةة في دد
 ااهھھھميیة االتنميیة وواالصيیانة.

	   	  



 ددووررةة االبررنامج
 

يیبقى عدددد منن االمووااقع االمختاررةة في االبررنامج لمددةة سنتيینن وومنن االممكنن ااعاددةة تررشيیح بعضض االمووااقع ووتعتبرر ااعاددةة ااددررااجهھا 
االعامم لتررشيیحاتت االبررنامج ووال يیبحثث االبررنامج حالة االمعالمم االتارريیخيیة ووال ااددررااجج مووقع معيینن بصووررةة جززء منن االعررضض 

دداائمة. كما وواانن ضمم مووقع معيینن في االبررنامج ال يیعكسس ضعفف ااالددااررةة ووااالشرراافف في االمووقع. وومنن خاللل ضمم مووااقع جدديیددةة 
حدديیاتت االصيیانة وواالفررصص االباررززةة في عدديیدد منن االمووااقع.كلل سنتيینن يیسعى االبررنامج االى ترركيیزز ااالهھھھتمامم على قضايیا وواافكارر ووت 	  

 

  جددااررةة االمووقع
 

اانن االمووااقع ااالثرريیة االعائددةة االى جميیع االفتررااتت االززمنيیة االقدديیمة وواالحدديیثة مؤؤهھھھلة لددخوولل االبررنامج ووممكنن اانن تكوونن هھھھذذهه االمووااقع 
ااوو صناعيیة ااوو مناططقق ثقافيیة ااوو سكنيیة ااوو مددنيیة ااوو عسكرريیة ااوو دديینيیة ااوو منن االممكنن اانن تكوونن على شكلل ااعمالل هھھھنددسيیة 

مووااقع ااثرريیة ااوو مشاهھھھدد مددنيیة ااوو مررااكزز مددنن  تارريیخيیة. وومنن االممكنن ااددررااجج مووااقع خاصة ااوو عامة في االبررنامج وولكنن 
	االمووااقع االخاصة لنن تحظظى على االددعمم االمالي منن االمؤؤسسة.  

 

  شررووطط ااالختيیارر
 

ضافة االى مختصي االتررااثث على نططاقق ووااسع. ووتعررضضتخضع ملفاتت االتررشيیح االى عررضض ااوولي منن قبلل كاددرر االمؤؤسسة باإل  
 االتررشيیحاتت االمؤؤهھھھلة على لجنة منن خبررااء االتررااثث منن ضمنهھمم باحثيینن وو مختصيینن ووممثلي ااهھھھمم االمنظظماتت االثقافيیة. وويیستندد

على االشررووطط االتاليیة  : 	  Watch	   تقيیيیمم ملفاتت تررشيیحاتت بررنامج   
 

 أأهھھھميیة االمووقع
يیررألجررااء االتغيی فررصصمددىى أأهھھھميیة االظظررووفف أأوو اال  

  االجددووىى منن خططة عملل مجززيیة
  

 متططلباتت االتعاوونن
  

	بما فيیهھمم ااشخاصص مددنيیيینن ااوو ممثلي مكاتبب حكووميیة  Watch		باستططاعة اايي شخصص تررشيیح مووقع لبررنامج    
ااوو مؤؤسساتت تعليیمم ااوو مؤؤسساتت غيیرر رربحيیة ااوو منظظماتت غيیرر حكووميیة ااخررىى ذذااتت معررفة بالمووقع. ووليیسس منن االضرروورريي 

االررسميیوونن وويیتمم تبليیغ االمالكوونن عنن االتررشيیح.تسميیة االمووااقع باسمم مالكيیهھا   
	االمططلووبب هھھھوو تعاوونن باررزز بيینن االمووقع وواالمؤؤسسة ااثناء ووبعدد عمليیة االتررشيیح ووااالختيیارر لغررضض تاميینن تنظظيیمم جهھوودد االددعمم  

	ووااالعالمم. ووعلى مررشح االمووقع اانن يیهھيیئ نفسهھ للتعاملل ووبشكلل مباشرر مع االمؤؤسسة فيیما يیخصص االتررشيیح وواانن يیكوونن االمشررفف  
	   تووقع منن االمررشح اانن يیقوومم بتقدديیمم االمستجددااتت االحاصلة في االمووقع. وو يی 	  Watch		االررسمي للمووقع فيیما يیخصص بررنامج    

	لددعمم االمووقع منن   Watch	   للبررنامج باإلضافة لتنظظيیمم االتغططيیة ااالعالميیة ووااالشررااكك االمجمعي ووتفعيیلل بررنامج  	  
حالل تمم ددعمم االمشررووعع منن قبلل االمؤؤسسة فعلى االمررشح االتعاوونن  يباإلضافة االى مصاددرر ااخررىى. ووف خاللل االمصاددرر االمحليیة

.لألشرراافف على االمشررووعع مع جميیع االجهھاتت  
	  



 عمليیة االتررشيیح
 

مووجوودد باللغة ااالنكليیززيیة على  2016لسنة  	  World	  Monuments	  Watch	   بررنامجاانن ملفف االتررشيیح ل  	  

.مووقع االكتررووني آآمنن  
ووعلى االمررشحيینن االغيیرر قاددرريینن على االتقدديیمم االكترروونيیا آآوو االغيیرر قاددرريینن على االتقدديیمم باللغة ااالنكليیززيیة ااالتصالل بالمؤؤسسة    

watch@wmf.org على االبرريیدد اااللكتررووني :   
 وويیتضمنن ملفف االتررشيیح ما يیلي :

.Watch	   اا امج: تشملل االمعلووماتت  ااالساسيیة  للمووقع  ووااالشخاصص االذذيینن قددوواا ملفف االتررشيیح لبررن االخلفيیة - 	  

	  

.: تززوويیدد االملفف بالمعلووماتت ااالساسيیة االمتعلقة بتارريیخ االمووقع وو ااستخدداامهھ االمعلووماتت. � 	  	  

تووفررةة في : تززوويیدد معلووماتت تصفف ااهھھھميیة االمووقع ووااهھھھتماماتت ااصحابب االمصالح وواالتحدديیاتت وواالفررصص االم اامكانيیة االمووقع تت.
.االمووقع وواامكانيیة االعملل 	  

.مشررووعع معيینن ددااخلل االمووقع 	  WMF	   (ااختيیارريي): ططلبب مساعددةةاالمشررووعع االمقتررحح ثث.   
. : لمززيیدد منن االمعلووماتت عنن االصوورر اانظظرر االى قائمة االتررشيیحاتت في ااالسفللصوورر ووموواادد ااضافيیة  حح :  	  
  .تسليیمم ملفف االتررشيیح االكامللخخ: 

 

	ال تعتبرر ضمانن للحصوولل على مساعددةة للمشررووعع منن االمؤؤسسة ووفي بعضض   Watch		اانن عمليیة ااالددررااجج في بررنامج    
يیحصلل مشررووعع ما على االددعمم االمالي منن متبررعع ااوو تموويیلل خاصص ووقدد يیؤؤهھھھلل االمووقع  للحصوولل على االحاالتت قدد   

ددااررهه ااالموواالل بالشكلل االمططلووبب. وومنن ددعمم مالي مشررووطط. ووعلى االمؤؤسسة اانن تثبتت تووفرر االقددررااتت االالززمة في االمووقع أل
االممكنن للمؤؤسسة مساعددةة االمووقع ماليیا ااوو تقنيیا ااوو عنن ططرريیقق فعاليیاتت تعليیميیة( كالمؤؤتمررااتت ااوو جمع االتبررعاتت) وواالددعمم. كما 
 تددعمم االمؤؤسسة ااعمالل  االحفظظ االمعمارريیة ووااالثارريیة وواالتي تتضمنن االتخططيیطط وواالتووثيیقق  وواالتقيیيیمم وومشارريیع االتررميیمم. ووال تددعمم

 االمؤؤسسة ااالبحاثث االعامة ااوو مشارريیع االجرردد ااوو االتنقيیباتت ااالثرريیة ااوو صيیانة االموواادد االمنقوولة ااوو ااالعمالل االفنيیة ااوو االبناء االجدديیدد. 
 ووال تقددمم االمؤؤسسة االددعمم االمادديي لمووااقع االممتلكاتت االخاصة.

	  

 لتقدديیمم ملفف تررشيیح يیررجى ااتباعع ما يیلي:
 

	   مستقبال.ااقرراا ااالررشاددااتت وو ااحفظظهھا االكترروونيیا  في حالل االحاجة االيیهھا  -‐1	  

http://www.wmf.org/watch/2016-‐inquiriesسلمم نمووذذجج االططلبب ااالوولي  على االمووقع اااللكتررووني   للحصوولل على  
	ااسمم االمستخددمم وو كلمة االسرر  -‐2 

2016 االى نمووذذجج ملفف االتررشيیح لعامموواالووصوولل  	  

	يیررجى ااررسالل ااسمم االمستخددمم ووكلمة االسرر خاللل اايیامم االعملل االثالثة ووعددمم تسليیمم عددةة نماذذجج ططلبب تررشيیح ااذذاا كانتت االغايیة  -‐3	  
	تررشيیح مووقع ووااحدد فقطط  

http://wmfwatch.org/	  	   :يیررجى االددخوولل االى االرراابطط االتالي حيینن ااستالمم ااسمم االمستخددمم وو كلمة االسرر, 	  -‐4	  

	  	يیررجى تددوويینن بانهھ منن االغيیرر ممكنن لعددةة ااشخاصص مستخددمي نفسس ووثائقق ااثباتت االشخصيیة االددخوولل االى االمووقع في اانن ووااحدد   
	ووااال ستفقدد االمعلووماتت  

ملففااكملل تعبئة ملفف االتررشيیح ( ااالجززااء اابب تت مططلووبة وواالجززء ثث ااختيیارريي). يیمكنكك حفظظ االمحتوويیاتت وواالعووددةة االى  	  -‐5	  

االتررشيیح لتكملة االتعبئة الحقا. اانن شاتت تددوويینن ااجووبة ططوويیلة وومنن ثما نسخهھا وولصقهھا في ملفف االتررشيیح يیررجى ااالنتباهه االى 
	حددوودد االكلمة في كلل سؤؤاالل  



حملل ررسالة االتأيیيیدد وواالصوورر ووووررقة تووثيیقق االصوورر وواالموواادد االددااعمة ( االفقررةة حح) ووحالما تقوومم بتسليیمم ملفف االتررشيیح كامال 
تططاعتكك ررؤؤيیة ملفف االتررشيیح االخاصص بكك وولكنكك لنن تستططيیع ااجررااء تغيیيیررااتت ااوو ااضافة بيیاناتتسيیكوونن باس 	  

	   	Submit خخفي االفقررةة    Nomination	   اايیقوونة :قمم بتسليیمم ملفف االتررشيیح بالضغطط على   	  -‐6	  

	  

  االمووعدد االنهھائي لتسليیمم ملفاتت االتررشيیح
	  

وولنن تأخذذ بنظظرر ااالعتبارر اايیة ملفاتت تررشيیح 2015 ااذذاارر 1تسلمم ملفاتت االتررشيیح كاملة مع كلل االووثائقق االمططلووبة بتارريیخ  	  

	ناقصة ااوو سلمتت بعدد االمووعدد االمحدددد وولمززيیدد منن االمعلووماتت االمتعلقة بالموواادد االمططلووبة يیررجى ااالططالعع على قائمة االتأهھھھيیلل  
watch@wmf.org	   : على االعنوواانن االتالي سةمؤؤسيیمم االكترروونيیا يیررجى مررااسلة االووفي حالل ااستحالة االتسل 	  	  

	  

	قائمة االتررشيیح :  
	  

    االووثائقق االمططلووبة
	  

ملفف االتررشيیح, االفقررةة أأ  االخلفيیاتت – 	  
ملفف االتررشيیح, االفقررةة بب معلووماتت - 	  
ملفف االتررشيیح, االفقررةة تت اامكانيیة االمووقع - 	  
ملفف االتررشيیح, االفقررةة ثث صوورر ووموواادد ددااعمة - 	  

	ررسالة تأيیيیدد  
	مخطططط للبنايیة ااوو االمووقع اانن قابلل للتططبيیقق  

	  		صوورر فووتووغرراافيیة للمووقع وويیجبب اانن تكوونن بعضض االصوورر حدديیثة لتمثلل االووضع االررااهھھھنن    10‐-12	  

: وويیجبب اانن تتضمنن االصوورر ما يیلي 	  	  
	بيیئة االمووقع  

ووحسبب ما يیقتضي ااالمرر )نظظررةة عامة للمووقع ( خاررجيیة وو ددااخليیة 	  
	تفاصيیلل تووضح خصائصص لتعرريیفف مظظاهھھھرر معيینة ااوو ااهھھھميیة ما للمجتمع  

وو تحدديیاتت ااوو ااستخدداامم معيینن للمووقعتفاصيیلل تووضح مسائلل معيینة اا 	  

.TIFF وو   JPEG 	 اانن تكوونن االصوورر بشكلي يیجبب  

.300dpi هھھھوو  (Resolution)	   وواالحدد ااالنى للنقاووةة  	  
 

مملمم كلل صووررةة كملفف منفرردد وويیتضمنن ااساانجاتت تقرريیبا ووتس 7× 5وواالحدد ااالددنى لألبعادد  	  

االصوورر خاليیة منن اايي نصص كتابي ااوو عالماتتاالملفف االررقمم االخاصص بووررقة تووثيیقق االصوورر ( اانظظرر الحقا) وويینبغي اانن تكوونن  	  

.PDF		ااوو    Word		ااوو    Powerpoint	   مائيیة ووتررفضض االصوورر االمووضووعة في ملفاتت  	  

ملمم ااوو االشفافيیاتت ااوو االفووتووغرراافيیاتت االمططبووعة.  35ووفي حاالتت ااستثنائيیة ال تتووفرر فيیهھا االصوورر االررقميیة, يیمكنن تقدديیمم شرراائح 
بسة ااوو مددمجة مع غيیررهھھھا منن االموواادد.يیجبب اانن تكوونن االصوورر غيیرر ملصقة ااوو مسجلة آآوو مدد  

 ووررقة ( نمووذذجج) تووثيیقق االصوورر :
 االررجاء ااضافة االمعلووماتت االتاليیة لكلل صووررةة :



 
 ررقمم االصووررةة

 االبلدد
 تارريیخ االتقاطط االصووررةة ( ااضافة االشهھرر ااذذاا اامكنن)

مع ااضرراارر االحرريیقق) 3ووصفف مختصرر للصووررةة ( مثالل : االووااجهھة االشررقيیة للمبنى  	  

آآوو االمؤؤسسةأأسمم االمصوورر آآوو االمنظظمة   
 

 االووثائقق ااالختيیارريیة
 

ملفف االتررشيیح, االفقررةة ثث االمشررووعع االمقتررحح -  
 خاررططة تظظهھرر مكانن االمووقع  في االمنططقة ااوو االبلدد

ووثائقق ددعمم مثلل : ررسائلل ددعمم ااضافيیة ووررسووماتت معمارريیة تووثقق االمووقع ااوو تسجلل ظظررووفف متووااجددةة ااوو تقارريیرر االحفاظظ ااوو 
باإلضافة االى قائمة مصاددرر ذذااتت صلة بالمووقع ( مثلل : االكتبب وواالمقاالتت وواالصفحاتت تقدديیررااتت تقنيیة ذذااتت عالقة بالمووقع, 
 اااللكترروونيیة...االخ) آآوو موواادد أأخررىى.

	  

	نماذذجج االتأهھھھيیلل االمررسلة بالفاكسس آآوو االناقصة االمعلووماتت. ووتعتبرر ناقصة االمعلووماتت ملفاتت   WMF	   : لنن تقبللمالحظظة مهھمة 	  

يینصح بتقدديیمم االموواادد بإفررااطط  ال. عررفة بووضووحح ااوو ووررقة تعرريیفف االصوورروورر االماالتي ال تتضمنن ررسالة تأيیيیدد آآوو االص  االتررشيیح 	  

	صاحبب االشأنن عنن ااستالمم ملفف االتررشيیح عبرر االبرريیدد اااللكتررووني   WMF		منن االكتبب ووااالفالمم االمتعددددةة...االخ. ووستبلغ    
.ذذاا ااقتضتت االحاجةااآآوو االبرريیدد االعادديي أأوو االفاكسس   

	  


