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 إرشادات الترشیح 
 

االھتمام العالمي إلى المواقع "، كل سنتین، World Monuments Watchمنشورة " تسترعي 1996عام  منذ
ة االجتماعیة والسیاسیوآثار التغیرات األثریة والتراثیة المعرضة للخطر بسبب قوة العوامل الطبیعیة 

ھذا النھج في تحدید المواقع ذات  2018" لعام World Monuments Watchوتواصل منشورة ". واالقتصادیة
 Worldالفرص المقنعة إلحداث تغییر إیجابي. وباعتبارھا البرنامج الرئیسي للدعوة التابع لصندوق "

Monuments Fund" تمثل منشورة ،"World Monuments Watch التزامنا بإدارة ملھمة للتراث، وإقامة "
بلداً ومنطقة حول  135موقعاً في  790الشراكات، وتعزیز الحفاظ على البیئة. وقد شمل البرنامج منذ إنشائھ، 

 العالم. 
 
" دائماً، كما أنھ ال یعني أن ھناك سوء إدارة World Monuments Watchفي منشورة " المواقعإدراج  ال یعدو

تركز المنشورة االھتمام على  قبل المشرفین علیھ. ومن خالل عرض مواقع جدیدة كل سنتین، للموقع من
الحفظ، فور ظھورھا من مجموعة متنوعة من  التي تواجھ جھودمجموعة واسعة من التحدیات والفرص 

 المواقع.  
 

 فوائد البرنامج 
" إلى تعزیز اإلشراف على التراث من خالل ثالثة مجاالت World Monuments Watchتسعى منشورة "

 لألنشطة: 
 

 الدعوة والتوعیة •
" تغطیة إعالمیة واسعة تصل إلى جمھور واسع في جمیع World Monuments Watchتتلقى منشورة "
لزیادة الوعي الدولي من خالل وكاالت األنباء، " World Monuments Fundصندوق "عمل یأنحاء العالم. و

ووسائل اإلعالم االجتماعیة، وموقعھا الشبكي، وعن طریق التنسیق مع المرشّحین لدعم جھود الدعوة 
وتشجیع  ،عدة على تحقیق تغییرات في السیاساتالمحلیة. ومن خالل ھذه الوسائل، تسعى المنشورة للمسا

 تعزیز التوازن بین أنشطة التنمیة والحفاظ.  التعاون مع أصحاب المصلحة، و
 

 2016" لعام Watch Monuments World" عوة والتوعیة في منشورةالد
 

برج إلى  2016" لعام Watch Monuments Worldلالستفادة من االھتمام الدولي الذي جلبتھ منشورة "
ونظموا جوالت مجانیة وعروض سینمائیة لحشد ، مدافعون المحلیون بذكرى بناء البرج، احتفل ال شوخوف

 عن البرججمع المدافعون  ،"World Monuments Fundالدعم لحمایة الموقع. وبدعم من صندوق "
  حمامات شارع موزليواستفاد أصدقاء   للدعوة إلى الحفاظ علیھ. على اإلنترنت عریضةالتوقیعات في 
أكبر لجھودھم المبذولة " لبناء تحالف أقوى وتأمین دعم مؤسسي World Monuments Watchمن منشورة "

" World Monuments Fundإلبقاء الحمامات مفتوحة لكي تتمتع بھا األجیال القادمة. ویدعم صندوق "

https://www.wmf.org/project/shukhov-tower
https://www.wmf.org/project/shukhov-tower
https://www.wmf.org/project/shukhov-tower
https://www.wmf.org/saveshukhov
https://www.wmf.org/project/moseley-road-baths
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حملة المجموعة للترویج للحمامات من خالل طائفة من أنشطة الدعوة والتوعیة. وفي بیروت، یكافح 
من خالل وضع خطط مستدامة للموقع والمطالبة   دالیة الروشةسالمة  النشطاء من أجل الحفاظ على

 لحمایتھا. بإصالحات تشریعیة
 

 التواصل مع المجتمعات  •
" إلى إعادة التواصل بین الناس واألماكن، وتشجیع اإلشراف World Monuments Fundف صندوق "یھد

" الذي یشكل فرصة للمجتمعات لالحتفال بأھمیة مواقع منشورة Watch Dayالمحلي من خالل یوم "
"World Monuments Watch التراث. وسیوفر صندوق "" وحشد الدعم للحفاظ علىWorld Monuments 

Fundمنشورة "  " لدورةWorld Monuments Watch لكل موقع  دوالر أمریكي 2500، 2018" لعام
 ."Watch Dayلدعم أنشطة یوم "

 

 2016" لعام World Monuments Watch" التواصل مع المجتمعات في منشورة
 

حون من یوم " " إلشراك المجتمعات المحلیة بطرق متنوعة ومبتكرة. وفي مدینة Watch Dayاستفاد المرّشِ
عرضوا جوالت ألفراد المجتمع، و تحت الماء، أحیا علماء اآلثار الموقع الموجودة  القدیمة  بافلوبتري

 ،الرسومات األرضیة العمالقة في شوغ شوغسیاحیة تحت الماء للسكان المحلیین والزوار. وفي موقع 
ونظمت  ،" في أتاكاما سكان مدینة كاالما القریبة في جولة للموقعFundación Desiertoقادت مؤسسة "

محافظة علیھ. وفي سانتیاغو في كوبا، اجتمع السكان المحلیین في مایو/أیار االحتیاجات للمناقشة عن 
سانتیاغو  يالكنائس االستعماریة فظمت في اثنتین من موسیقیین وراقصین محلیین، نُ للحضور عروض 

 االثنتا عشرة. في كوبا
 

 التعاون والدعم المقدم للمشاریع •
لمشاریع في مواقع  ملیون دوالر أمریكي 100" أكثر من World Monuments Fundخصص صندوق "

ملیون دوالر  245وتم تخصیص أكثر من ، 1996" منذ عام World Monuments Watchمنشورة "
من قبل أطراف ثالثة. ویوفر االھتمام الموجھ إلى المواقع المختارة أداة حیویة یمكن استخدامھا أمریكي 

لالستفادة من الدعم المقدم إلى المشاریع من قبل مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الحكومات 
 والمانحین من القطاع الوطنیة واإلقلیمیة والبلدیة، والمؤسسات، والشركات، والمنظمات الدولیة األخرى،

 الخاص. 
 

 2016" لعام World Monuments Watch" التعاون والدعم المقدم للمشاریع في منشورة
 

" World Monuments Fund"  شریك صندوق "American Expressیساعد الدعم المقدم من شركة "
ار ھیكل ش في إعادة بناء محافظة على وادي كاتماندو،الصندوق االستئماني للالطویل األمد في نیبال، 

، وھو أقدم المعابد في ساحة باتان دوربار. وقد تم اختیار أربعة مواقع أخرى لتتقاسم منحة قیمتھا  نارایان
 Worldسسة الراعیة لمنشورة "" المؤAmerican Expressملیون دوالر أمریكي مقدمة من شركة " 1

Monuments Watch" وفي لیما، قاد صندوق ."World Monuments Fund ،التعاون بین أبرشیة لیما "
م صندوق ویدع .بارانكوصومعة وبلدیة بارانكو، ووزارة الثقافة، لتعزیز التدخالت الطارئة للمحافظة على 

https://www.wmf.org/project/dalieh-raouche
https://www.wmf.org/project/dalieh-raouche
https://www.wmf.org/project/pavlopetri
https://www.wmf.org/project/chug-chug-geoglyphs
https://www.wmf.org/project/chug-chug-geoglyphs
https://www.wmf.org/project/colonial-churches-santiago-de-cuba
https://www.wmf.org/project/colonial-churches-santiago-de-cuba
https://www.wmf.org/project/cultural-heritage-sites-nepal
https://www.wmf.org/project/cultural-heritage-sites-nepal
https://www.wmf.org/project/la-ermita-de-barranco
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"World Monuments Fundھیاكل وحصن كھف غون نیال فوك " ترمیم اللوحات الجداریة المقدسة في 
 من قبل الصندوق الوطني الھندي للفن والتراث الثقافي، بمشاركة المجتمع المحلي.

 

 "Watch" منشورة دورة
" لمدة سنتین، بدءا من إعالن دورة World Monuments Watchیتم إدراج المواقع المختارة على منشورة "

 . 2017في أكتوبر/تشرین األول  2018عام 
 
 

 أھلیة الموقع 
 Worldمؤھلة إلدراجھا في منشورة " –قدیمة أو حدیثة  –ع أنواع المواقع التراثیة من أیة فترة ثقافیة جمی

Monuments Watch ویمكن أن تشمل المواقع األثریة، والمباني المدنیة، والمباني التجاریة، 2018" لعام .
والحدائق، والمنتزھات، والمناظر الثقافیة، والمنشآت السكنیة، أو العسكریة، أو الصناعیة، أو الھندسیة، 

 Worldمراكز مدن تاریخیة بأكملھا. ویمكن إدراج مواقع خاصة أو عامة في منشورة "أو  حضریةوالمناظر ال
Monuments Watch" ولكن ال یمكن اعتبار المواقع الخاصة للدعم المالي من قبل صندوق ،"World 

Monuments Fund ." 
 
 

شیح المواقع التي تم تضمینھا في الدورات السابقة، وستخضع ھذه المواقع لنفس عملیة المراجعة ویمكن إعادة تر
 واالختیار، مع التشدید على كیفیة تغیر الظروف المحیطة بالموقع في الفترة الفاصلة ما بین الدورات. 

 
 

 معاییر االختیار
" ومھني مستقل متخصص بالتراث جمیع World Monuments Fundسیستعرض موظفي صندوق "

الترشیحات. وسیتم استعراض الترشیحات المؤھلة لالختیار من قبل لجنة مستقلة من الخبراء في مجال التراث، 
الممثلین عن المنظمات الثقافیة الكبرى. ویستند تقییم الترشیحات في جمیع وبما في ذلك العلماء، والمھنیین، 

 ییر الثالثة التالیة: مراحل االختیار على المعا
 

  ع،الموق أھمیة •
 الظروف أو فرص التغییر،  إلحاح •
 خطة عمل قابلة للتنفیذ. جدوى •
 
 

ح   متطلبات المرّشِ
"، بما في ذلك األفراد، وممثلي World Monuments Watchلمنشورة " یقوم بترشیح موقعیمكن ألي شخص أن 

غیر الربحیة، والمنظمات غیر الحكومیة األخرى التي  الجھات الحكومیة، والمؤسسات التعلیمیة، والمنظمات
ولیس من الضروري أن یتم الترشیح من قبل المالك القانوني، ولكن سیتم إخطار  ھي على درایة بالموقع.

 . 2018" لعام World Monuments Watchأصحاب المواقع المختارة بالترشیح قبل اإلعالن عن منشورة "
 

تعاون كبیر أثناء وبعد عملیات الترشیح، واالستعراض، واالختیار، بین الموقع  كھنا ومن الضروري أن یكون
"، لضمان تنسیق جھود الدعوة والتواصل. وعلى المرشح أن World Monuments Fundومرشحھ وصندوق "

https://www.wmf.org/project/gon-nila-phuk-cave-temples-and-fort
https://www.wmf.org/project/gon-nila-phuk-cave-temples-and-fort
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بشأن الترشیح، وأن یكون  " World Monuments Fund" یكون على استعداد للتواصل مباشرة مع صندوق
. ویتوقع من المرّشح أن 2018" لعام World Monuments Watchالراعي الرسمي للموقع لمنشورة "بمثابة 

 Worldیوفر تحدیثات بشأن الموقع، وأن یسھل التغطیة اإلعالمیة ومشاركة المجتمع، وأن یستفید من منشورة "
Monuments Watch .تخصیص دعم  وفي حال" لكسب التأیید للموقع من مصادر من األطراف الثالثة

"، من المتوقع أن یتعاون المرّشح مع جمیع الكیانات World Monuments Fundللمشروع من قبل صندوق "
 المسؤولة لإلشراف على المشروع.  

 
 

 عملیة الترشیح
من خالل موقع  2018لعام " World Monuments Watchیمكن الحصول على استمارة الترشیح لمنشورة "

 Worldاإلنجلیزیة. للراغبین في تقدیم ترشیح بلغة مختلفة، یرجى االتصال بمنشورة "آمن، وھي باللغة 
Monuments Watch:على العنوان التالي " watch@wmf.org. 

 
 

 أجزاء: تسعة تتكون استمارة الترشیح من 
  

 الجزء ألف: معلومات أساسیة عن الموقع
 أساسیة عن الموقع (االسم، الموقع، التسمیات والحمایة، نوع الموقع واالستخدام)معلومات 

 الجزء باء: تاریخ الموقع وأھمیتھ
 أسئلة عن تاریخ الموقع، ووصفھ المادي، وأھمیتھ الثقافیة.

 الجزء جیم: التحدیات والفرص
 أسئلة عن التحدیات والفرص التراثیة، وعن أصحاب المصلحة المرتبطین بالموقع. 

 الجزء دال: خطة العمل
 .2018" لعام World Monuments Watchوصف خطة العمل الخاصة بك وعالقتھا بمنشورة "

 الجزء ھاء: الصور
 تحمیل مجموعة من الصور للموقع المرشح.

 (اختیاري)الجزء واو: اقتراح مشروع 
 اقتراح اختیاري لألنشطة التي تسعى لھا لمساعدة (غیر مضمونة)

 الجزء زاي: جھات االتصال
ح ومعلومات االتصال بمالك/مالكي الموقع المرشح.  معلومات عن المرّشِ

 الجزء حاء: مواد تكمیلیة (اختیاري)
 مواد تكمیلیة لدعم ترشیحك أو اقتراح مشروعك. 

 یحالجزء طاء: تقدیم الترش
 

 الموعد النھائي لتقدیم الترشیح
 World Monuments، لكي یتم النظر فیھا لمنشورة "2017مارس/آذار  1ینبغي تقدیم الترشیحات قبل 

Watch لن یتم النظر في الترشیحات غیر المكتملة وتلك التي ترد بعد الموعد النھائي. 2018" لعام . 
 

 لتقدیم الترشیحات یرجى القیام بالتالي: 

mailto:watch@wmf.org
mailto:watch@wmf.org
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 مراجعة ھذه اإلرشادات بعنایة وتحمیلھا للرجوع إلیھا في المستقبل. .1
 على العنوان التالي:  2018" لعام World Monuments Watchإنشاء مسوغات المستخدم لمنشورة " .2

form_login.htmlhttps://fs3.formsite.com/wmwatch/2018/ 
إكمال استمارة الترشیح. سیكون بإمكانك حفظ أجوبتك والعودة إلى االستمارة إلكمالھا في وقت الحق.  .3

 یرجى مالحظة عدد الكلمات المسموح بھ لكل سؤال. 
من صفحة تسجیل الدخول  ”?Forget Password“على إذا نسیت كلمة المرور الخاصة بك، یرجى الضغط  .4

 ح.الستمارة الترشی
في الجزء طاء. بعد تقدیم االستمارة المكتملة،   ”Submit“تقدیم استمارة الترشیح عن طریق الضغط على  .5

 سوف تكون قادراً على قراءة استمارة ترشیحك فقط؛ لن یكون بإمكانك تعدیلھا أو إدخال بیانات جدیدة. 
 
 
 

" على العنوان  Monuments WatchWorldلطرح األسئلة عن عملیة الترشیح یرجى االتصال بمنشورة "
  watch@wmf.org التالي:

 

https://fs3.formsite.com/wmwatch/2018/form_login.html
mailto:watch@wmf.org

