
 

1 
 

 
2020 World Monuments Watch 

 ملخص البرنامج وإرشادات الترشيح
 

 Watchبرنامج 

World Monuments Watch  ھو برنامج عالمي يستخدم الحفاظ على التراث الثقافي لتمكين المجتمعات وتحسين صالح
اإلنسان. يسعى البرنامج من خالل التراث إلى تحسين إمكانية تأقلم المجتمعات مع األحداث الطارئة، وتعزيز االندماج االجتماعي، 

 Worldسيشمل برنامج  2020مجاالت. في عام  وبناء قدرات جديدة في مجال الحفاظ على التراث وما إلى ذلك من
Monuments Watch 25  موقًعا من جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تدخل عاجل، جميعھا شاھدة على قصة محلية وتتمتّع

مع الجھات المعنية المحلية في  Watchمن خالل برنامج  World Monuments Fundبأھمية عالمية. ستتشارك مؤسسة 
بما في ذلك تنظيم الحمالت والتخطيط والتعليم والتدخالت المادية في البيئة العمرانية  -برامج الحفاظ المستھدفة تصميم وتنفيذ 

 التاريخية.
 

 Watchلبرنامج  الترشيحات 

من خالل استكمال استمارة الترشيح عبر  2020لعام  World Monuments Watchيمكن تقديم الترشيحات لبرنامج 
اإلنترنت. تحتوي استمارة الترشيح على أسئلة حول الموقع المرشَّح وخطة صاحب الترشيح لتحقيق منفعة اجتماعية ملموسة من 

 خالل الحفاظ على التراث.
 

 معايير التقييم واالختيار

 سيتم تقييم الترشيحات وفقًا للعوامل التالية:
 إمكانية تحسين حياة المجتمعات، على النحو الموضح أدناه؛ 
 األھمية الثقافية للموقع المرشَّح؛ 
 الحاجة إلى التدخل العاجل أو الظروف األخرى التي تجعل ھذا التحّرك مناسباً زمنياً؛ 
 .قابلية تنفيذ المقاَربة المقترحة 

 
 ما ھي أنواع الترشيحات التي نبحث عنھا؟

وفقًا إلمكانيتھا في التأثير إيجابيًا على حياة المجتمعات. وتسعى مؤسسة  2020لعام  Watchيحات لبرنامج سيتم تقييم الترش
World Monuments Fund  بشكل خاص للحصول على ترشيحات تركز على إمكانية تحسين إمكانية التأقلم مع األحداث

 الطارئة وتعزيز االندماج االجتماعي وبناء قدرات جديدة في مجال الحفاظ على التراث وما إلى ذلك من مجاالت:
 

 قدرتھا على التكيُّف مع التغيير. تبحثوتحسين إمكانية تأقلم المجتمعات مع األحداث الطارئة الترشيحات ذات القدرة على  )1
عن مقاربات من أجل: تعزيز الجدوى االقتصادية وخلق فرص عمل واستثمارات  World Monuments Fundمؤسسة 

جديدة من خالل تجديد األماكن التراثية؛ وتشجيع الزيارات المستدامة لھذه األماكن؛ وتكوين تحالفات جديدة في المجموعات 
حفيز المشاَركة على نطاق أوسع؛ وتعزيز االستخدام المستدام لألراضي والموارد؛ والسعي إلى مساعدة المجتمعية؛ وت

 المجتمعات في التكيف مع آثار التغيير والنزوح، بما في ذلك اآلثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ العالمي؛ وأھداف أخرى.

عن طريق تعزيز قيمة السياقات غير المتداولة بشكل كاٍف وكذلك  يتعزيز االندماج االجتماعالترشيحات ذات القدرة على  )2
من خالل االنخراط الفعال مع المجتمعات المحلية. يمكن أن يتخذ ھذا العديد من األشكال: االنخراط المباشر مع المجتمعات؛ 

ع رص من أجل مشاَركة أوستوفير منصة للمشاركة في الحوار العام والمساعدة في إيصال صوت المجتمعات المحلية؛ خلق ف
في اتخاذ القرارات؛ تعزيز الوصول إلى الموارد والفرص للمجموعات التي كان وصولھا محدوًدا في السابق؛ وأشكال أخرى 

 مختلفة.
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بين المماِرسين والمنظمات. يشمل ذلك تلك البرامج التي تسعى إلى تطوير  بناء كفاءات جديدةالترشيحات ذات القدرة على  )3
المھنيين والطالب والحرفيين والفنيين وغيرھم من المماِرسين، وقدرتھم على خلق معارف جديدة والوصول إلى مھارات 

فرص جديدة. قد تتضمن الترشيحات أيًضا مقترحات تھدف إلى مساعدة المنظمات التراثية على إشراك المجتمعات المحلية 
من دمج الحفاظ على التراث في  -ي الحفاظ على التراث غير المتخصصة ف -بشكل مباشر، فضالً عن تمكين المنظمات 

 أعمالھا.
 

 أنواع المواقع

 World Monumentsمؤھلة للمشاركة في برنامج  -قديمة إلى حديثة  -المواقع التراثية من جميع األنواع ومن أي فترة ثقافية 
Watch  ويمكن أن تشمل المواقع األثرية، والمباني المدنية، والوجھات التجارية أو الترفيھية، والمساكن، والمباني 2020لعام .

والمواقع الدينية أو المقدسة، والھياكل الھندسية أو الصناعية، والحدائق، والمتنزھات، والمناظر الطبيعية الثقافية، ومناظر المدينة 
 تاريخية بأكملھا.أو مراكز المدينة ال

 
مرة أخرى. ستخضع المواقع لعملية  Watchيمكن ترشيح المواقع التي تم ترشيحھا أو تضمينھا في الدورات السابقة لبرنامج 

 المراجعة واالختيار نفسھا، مع التركيز على كيفية تغير الظروف المحيطة بالموقع في الفترة الفاصلة.
 

 لباتالملف الشخصي لصاحب الترشيح والمتط

، بما في ذلك األفراد وممثلو 2020لعام  World Monuments Watchيمكن ألي شخص أن يُرشِّح أحد المواقع في برنامج 
منظمات المجتمع المدني، أو المجموعات المجتمعية، أو الھيئات الحكومية، أو المؤسسات التعليمية، أو كيانات أخرى. باإلضافة 

ع المنظمات على  World Monuments Fundل الحفاظ على التراث، فإن مؤسسة إلى المجموعات التي تعمل في مجا تشجِّ
 .World Monuments Watchنطاق واسع في المجاالت ذات الصلة لتقديم الترشيحات إلى برنامج 

 
نامج عن الئحة بر ال تُشترط مصادقة المالك القانوني للموقع، ولكن سيتم إخطار مالكي المواقع المختارة بإدراجھا قبل اإلعالن

World Monuments Watch  2020لعام. 
 

، ستكون ھناك حاجة إلى تعاون كبير بين Watchأثناء عملية الترشيح وبعد المراجعة واالختيار، وعقب اإلعالن عن برنامج 
. يجب أن يكون أصحاب الترشيحات على استعداد للتواصل World Monuments Fundأصحاب الترشيحات ومؤسسة

 Worldحول الترشيح والعمل كرعاة رسميين للموقع إلدراجه في برنامج  World Monuments Fundشرة مع مؤسسة مبا
Monuments Watch  يُتوقّع من أصحاب الترشيحات الناجحين تحديث المعلومات الخاصة بالموقع، وتسھيل 2020لعام .

 لتطوير أنشطة برامجه.  World Monuments Fund التغطية اإلعالمية والمشاَركة المجتمعية، والتعاون مع مؤسسة
 

 دورة البرنامج واألنشطة

، سيحظى أصحاب الترشيحات والمواقع التي تم اختيارھا 2019خالل دورة تمتد على مدار عامين وتبدأ في أكتوبر/تشرين األول 

 بالعديد من الفرص لتعزيز التواصل وزيادة المشاَركة والعمل لتحقيق المنفعة االجتماعية.  2020لعام  Watchلبرنامج 
 

 إطالق الدورة

 Worldحدثًا إعالميًا كبيًرا يصل إلى جمھور كبير حول العالم. ستعمل مؤسسة  Watchيُعد اإلعالن عن برنامج 
Monuments Fund  المواقع الخمسة والعشرين من خالل القنوات اإلخبارية التقليدية، على زيادة الوعي الدولي حول جميع

ووسائل التواصل االجتماعي، وموقعھا اإللكتروني، والتنسيق مع أصحاب الترشيحات لدعم جھودھا المحلية. بھذه الطريقة، يسعى 
 إلى تحفيز الشعور باألھمية وتشجيع الجھات المعنية على التعاون. Watchبرنامج 

 
 Watch Dayالمشاَركة المجتمعية خالل مبادرة 
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 مع أصحاب الترشيحات  World Monuments Fundلمزيد من التحفيز على المشاركة والتعاون المحليين، ستعمل مؤسسة 
، وھو يوم من أنشطة المشاَركة المجتمعية المخصصة لتوفير الدعم للجھود المشتَركة. في دورة Watch Dayلترتيب مبادرة 

 Watch Dayلكل موقع لدعم أنشطة مبادرة  دوالر 2500، سيتم تخصيص 2020لعام  Watchامج برن
 

 بناء عالقة

مع أصحاب الترشيحات والجھات المعنية  World Monuments Fund، ستعمل مؤسسةWatchعلى مدار دورة برنامج 
ل استراتيجية مشتركة تستخدم طرق الحفاظ على  األخرى، بما في ذلك المجموعات المجتمعية، لتصميم وتنفيذ مبادرات تََدخُّ

عليم، تالتراث لتحقيق منافع اجتماعية ملموسة. يمكن أن تشمل ھذه االستراتيجيات حمالت محلية ودولية، والتخطيط، والبحث، وال
 باإلضافة إلى التدخالت المادية في العمرانية التاريخية.

 
، مع إمكانية تخصيص موارد إضافية مع تطور البرامج. قد يتمكن دوالر 50000و 5000تتراوح ميزانية ھذه األنشطة بين 

افي من مجموعة متنوعة لزيادة الدعم اإلض Watchأصحاب الترشيحات من االستفادة من االھتمام الموجه إلى مواقع برنامج 
من المصادر، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والبلدية والمؤسسات والھيئات والمنظمات الدولية األخرى 

 والمانحين من القطاع الخاص.
 

 كيفية تقديم الترشيح

 لبدء الترشيح الجديد وتقديمه، يرجى:
 

 من أجل الرجوع إليھا مستقبالً.مراجعة ھذه اإلرشادات بعناية وتحميلھا  .1
 2020لعام  World Monuments Watchإنشاء بيانات اعتماد جديدة للمستخِدم لتعبئة استمارة الترشيح لبرنامج   .2

 /form_login.htmlhttps://fs3.formsite.com/wmwatch/2020على الرابط التالي 
استكمال استمارة الترشيح باإلجابة على األسئلة المطروحة. يمكن حفظ اإلجابات والعودة إلى استمارة الترشيح الستكمالھا  .3

 في وقت الحق. يُرجى مالحظة الحد األقصى المسموح للكلمات لكل إجابة.
) من صفحة تسجيل ?Forget Password( إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فيرجى تحديد "نسيت كلمة المرور؟" .4

 الدخول إلى استمارة الترشيح. 
". بمجرد إرسال االستمارة المكتِملة، J) في الجزء "Submitأرسل استمارة الترشيح عن طريق النقر فوق زر "إرسال" ( .5

 جديدة.ستتمكن فقط من عرض استمارة الترشيح الخاصة بك؛ ولن يكون متاحاً تعديل أو إدخال بيانات 
 

مساًء بتوقيت الساحل الشرقي للواليات المتحدة  5الساعة ، 2019الجمعة األول من مارس سيتم قبول الترشيحات حتى يوم 
  .األمريكية


