
 

 
"World Monuments Fund "2018 للعام تقریره یعلن 

 طبیعیة و سیاسیة و اقتصادیة ألسباب للخطر معرضة حضاري إرث موقع 25 على یحتوي

 

 World" تقریره الیوم" World Monuments Fund"یعلن -2017 األول، تشرین 16 نیویورك، تایمز، یورك نیو-الفوري للنشر

Monuments Watch "مخاطر بعضھا یواجھ التي الحضاري اإلرث مواقع من متنوعة مجموعة على یحتوي الذي و 2018 لسنة 

.  علیھا الحفاظ و بھا لالھتمام ممیزة فرصة یشكل اآلخر بعضھا ،و التمدن و المناخي والتغیر الطبیعیة والكوارث الصراعات بسبب مرعبة

 .العشرین القرن وحتى التاریخ قبل ما إلى تاریخھا یعود إقلیما و بلدا 30 من أكثر تغطي موقعا 25 القائمة وتضم

  

 إلى تحتاج التي والزالزل األعاصیر من األخیرة السلسلة من المتضررة المناطق 2018 لسنة التقریر علیھا اشتمل التي المواقع بین ومن

 تشكیلة على المواقع ھذه تحتوي و ،)المكسیك و الخلیج و الكاریبي في الكوارث مواقع(  ھناك المتضرر الثقافي للتراث  عاجلة وحمایة  تقییم

 مواقع( المدنیة الحقوق لحركة یةمحور أحداث وقعت حیث أالباما والیة في اجتماعیة مراكز و الكنائس و جیدا معروفة الغیر البیوت من

 بین القتال اثناء احترق لكنھ و صاخبا سوقا  كان الذي و سوریا في حلب سوق و ؛)المتحدة الوالیات أالباما، والیة في المدنیة الحقوق

 المتبقیة الیھودیة المعابد أحد و ؛)إنجلترا بیرس، بالكبول( المناخ تغیر بعوامل مھددة تاریخیة أرصفة وثالثة ؛ والمتمردین السوریة الحكومة

 و الھشة الحدیثة المعماریة الفنون من مجموعة و ؛) مصر اإلسكندریة، ھانافي، إلیاھو كنیس( باالزدھار یوما  یعج كان یھودي مجتمع في

 السكك خطوط في یتمثل المواقع تلك آخر و ؛)الھند دلھي، في االستقالل بعد لما المعماریة الفنون( حدیثا استقلت أمة المال رموزا تمثل التي

 ).تشیلي كونستیتوسیون،-تالكا رمال( تشیلي في للركاب الریفیة الحدیدیة

 

 الروابط وتعزیز الذاكرة على والحفاظ التاریخ حمایة إلى عامین كل یصدر الذي و" World Monuments Watch"  تقریر ویھدف

 وكاالت مع للتعاون المحلیة للمجتمعات الفرص وتحدید الدولي المستوى على وتحدیاتھا المواقع ھذه إلى االھتمام جذب خالل من االجتماعیة

 .الراعیة والجھات والحكومات الحمایة

 

 حمایة تقدم دولي تحالف بناء خالل ومن المنظمة" فإن جوشو دیفید"  World Monuments Watch" منظمة رئیس صرح كما و

 مثل على الحفاظ ممارسات في بتمیزنا جیدا معروفین نكون قد  أننا" أیضا أضاف و." تجسده الذي یخللتار و عینھا األثریة للمعالم مزدوجة

 -2018 ال تقریر قائمة على المذكورة كتلك -المواقع ھذه وتمثل. المطاف نھایة في نعنیھ ما أقصى ھو اإلنساني األثر وقع ولكن المواقع، تلك

 ."والتسامح والسالم، والثقافة، بالعدالة، التزاماتنا نجدد حیث عالمال ھذا في كمواطنین یجمعنا الذي المكان

 

 ألعمال تمویلھا"  World Monuments Watch" لمنظمة المؤسس الراعي ،)American Express( إكسبریس أمریكان  وتواصل

 دوالر ملیون 17.5 مجموعھا بلغ والتي مةللمنظ الشركة منح وفرت وقد. المنظمة بھا قامت التي األخرى المبادرات دعم عن فضال المنظمة

 .بلدا 71 في موقعا 166 في الحمایة جھود في حاسما فرقا
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 إلنقاذ" Watch" منظمة مع الشراكة بمواصلة إكسبریس أمریكان تفخر" إكسبریس أمریكان مؤسسة رئیس ماكلیمون،. ج تیموثي وقال

 أنحاء جمیع في باالنقراض المھددة المواقع ھذه حمایة خالل ومن" أنھ قائال أضاف و".العالم في التاریخیة بالكنوز الغنیة األماكن واستدامة

 ".المشترك تاریخنا حول والمقبلة الحالیة األجیال توحید على القدرة لدینا العالم،

 

Watch 2018: مواضیع الموقع و العناوین الرئیسیة 

 الصراع

 الدمار إلى أدى مما معارك، ساحات العالم في التراثیة المدن أقدم بعض أصبحت والتطرف، الصراع یغذیھا التي و األخیرة السنوات في

 الصراع بسبب دمرت أو بشدة، تضررت و للخطر معرضة مواقع بأربعة 2018 لعام "Watch" تقریر ویعّرف. فیھا والمعماري اإلنساني

 بارزا معلما تعتبر التي و الموصل، في الحدباء منارة الصراع؛ أثناء أحرق مجتمعیا مركزا یعد الذي و سوریا في حلب سوق:  وھي البشري

 تأثر الذي و نیجیریا، في الحضاري سوكور ومعلم الحرب؛ مزقتھا قدیمة مدینة وھي الیمن، في القدیمة تعز مدینة داعش؛ دمرتھ العراق في

 المحلیة المجتمعات مفاھیم وتعزیز النزاع مناطق في التراث بحمایة نفسھا المنظمة تلزم المواقع، ھذه اجإدر معرض وفي. حرام بوكو بسبب

 . المستدامة الحمایة حول

 

 للكوارث االستجابة

. االنتعاش طریق على أساسي وعنصر المحلیة المجتمعات صمود وراء حیویة قوة الثقافي التراث یشكل أن یمكن الكوارث، تحدث فعندما

 بسلسلة مؤخرا تأثرت والتي والمكسیك، والخلیج الكاریبي البحر منطقة في الكوارث مواقع إلى االنتباه 2018 لعام" Watch" تقریر ویجذب

. الحوادث تلك بعد اتخذت التي العاجلة اإلنسانیة اإلجراءات أعقاب في التراث لحفظ االستجابة حشد بھدف والزالزل، المدمرة األعاصیر من

 ویتعذر مأھولة غیر الیوم وأصبحت ، 2016 عام زالزل بسلسلة تقریبا كلیا دمرت التي و االیطالیة أماتریس بمدینة أیضا التقریر ّرفیع و

 المتأثرة المواقع ووضع المجتمعات بناء إلعادة بعملھا" Watch"  منظمة تستمر سوف ، 2018 تقریرھا خالل ومن. إلیھا الوصول

 .واالنتعاش عافيالت طریق على بالكوارث

 

  االجتماعیة الحركة مواقع

 الشعبي االھتمام جلبت قنبلة بمثابة" رایدرز فریدوم" لمجموعة تعود التي و" ریفیوج"  و" مارتش مونتقومري الى سلمى"  أحداث كانت لقد

 جیدا، المعروفة غیر المنازل نم مجموعة في المدنیة الحقوق حركة خالل وقعت التي األحداث على أمثلة سوى ھذه ما.  سلمیة لحركة

 الخاص، للقطاع مملوكة إما الیوم  المواقع ھذه  من العدید أصبح قد و. المتحدة الوالیات أالباما، والیة في المجتمعیة والمساحات والكنائس،

. تاریخیا الھامة المواقع ھذه مصادر وحمایة تقدیر الضروري من وبات. الفقر شدیدة مناطق في تقع أو المعماریة، الناحیة من متواضعة أو

 وضع ویھدف ھذا. األمریكي التاریخ في الحاسمة اللحظة ھذه تجسد جمعیة إلى المواقع ھذه تخصیص محلیة مجموعة اقترحت فقد لذا

 والمساواة والحریة الشجاعة قصص من المئات وحمایة الھیاكل ھذه بقاء ضمان إلى 2018 ال تقریر على" ألالباما المدنیة الحقوق مواقع"

 .تجسدھا التي

 

 المناخي التغیر

 التراث على بالحفاظ تتعلق ھامة قضایا أیضا التھدید ھذا یطرح العالمي، المناخ تغیر یثیرھا التي التحدیات العالم فیھ یصارع الذي الوقت في

 و" بالكبول" "بال المعروفة المتحدة لكةالمم في التاریخیة الساحلیة بالواجھات 2018 لعام" Watch" تقریر یعّرف و ھذا. المنقول غیر
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 فإنھا الخاص، للقطاع مملوكة المواقع ھذه لكون و.یوم بعد یوما قوتھا تزداد التي والعواصف البحر سطح مستوى ارتفاع من تضررت التي

 مع للرعایة جدیدة ذجنما واستكشاف الحوار توسیع إلى"  Watch" تھدف لذا. التأھیل إلعادة حكومي تمویل على للحصول مؤھلة غیر

 .سواء حد على ودولیة  محلیة أطراف

 

 الحدیثة المواقع

 المنظمة وتعترف. الثقافیة لقیمتھا مشترك تقدیر وجود وعدم حداثتھا بسبب فریدة تحدیات العالم أنحاء جمیع في الحدیثة المواقع تواجھ

" األمم قاعة"على تشتمل الھیاكل من مجموعة عن عبارة وھو الھند، في" االستقالل بعد لما العمارة لفنون دلھي" بموقع 2018 لعام بتقریرھا

 المواقع ھذه و. 1947 عام البالد استقالل بعد ھنود معماریون مھندسون و مصممون  قبل من بنیت قد كانت أن بعد مؤخرا ھدمت التي و

 معلما تعد والتي الریاضیة، لأللعاب"  كاقاوا" صالة أیضا القائمة وشملت. عاما 60 من أقل  عمرھا ألن ذلك و التراث لحمایة مؤھلة لیست

 وھو"سیریوس" مبنى أیضا القائمة الى یضاف. واالستخدام التأھیل إعادة عملیات تحدیات بسبب الجمھور أمام إغالقھ تم الیابان في حدیثا

 .التراث ایةحم تدخل یتم لم إذا الھدم یواجھ الذي و أسترالیا، سیدني، في عام طابقي سكني مبنى

 

 الثقافیة الطبیعیة المعالم

 السكان یترك مما السكان، نزوح إلى تؤدي التي االقتصادیة النظم تلك فیھا بما التحدیات من متزایدة مجموعة المعزولة الریفیة البیئات تواجھ

 لعام" Watch" وتعترف. الیومیة اتھمحی یحدد الذي والمبني الطبیعي التراث على الحفاظ أجل من یكافحون الشیخوخة من یعانون الذین

 الطبیعیة والمناظر قراھم طابع على للحفاظ تقاتل والتي إسبانیا في الریفیة ،"لیونیسا تبیدا"  مجتمعات: ھي ثقافیة طبیعیة معالم بثالثة  2018

 في للركاب الریفیة الحدید سكك من تبقى ما آخر ھو و" كونستیتوسیون-تالكا رامال" معلم و المتنامیة؛ والتنمیة السیاحة حركة مواجھة في

 الفن مجموعات أعظم من واحدا  یعد الذي و زیمبابوي في"  ماتوبو" معلم و الغابات؛ حرائق بسبب مؤخرا  تضررت والتي تشیلي

 العمل إلى  2018 لعام "Watch" تدعو المواقع، ھذه خالل من. الحرائق وخطر الغابات إزالة عملیات بسبب المھددة العالم في الصخري

 .للحیاة وسیلة استمراریة ضمان شأنھ من الذي والدولي المحلي
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 : 2018 مواقع -الكاملة" Watch" قائمة

 والمكسیك والخلیج، الكاریبي، البحر منطقة في الكوارث مواقع .1

 وبربودا أنتیغوا جونز، سانت الحكومة، بیت .2

 أسترالیا سیدني، بوینت، میلیرز میلرز، سیریوس، مبنى .3

 تشیلي تالكا، مقاطعة كونستیتوسیون،-تالكا رمال، .4

 الصین بكین، كونغ، األمیر قصر الكبیر، المسرح .5

 مصر االسكندریة، ھانافي، الیاھو معبد .6

 مصر القاھرة، الكولشاني، تكیات .7

 فرنسا فیرسایلس، روي، دو بوتاجر، .8

 الھند ،دلھي، االستقالل بعد لما المعماریة الفنون .9

 العراق الموصل، الحدباء، منارة .10

 إسرائیل القدس، لیفتا، .11

 إیطالیا أماتریس، .12

 الیابان كاغاوا، تاكاماتسو، الریاضة، كاغاوا قاعة .13

 المغرب الصویرة، الیھودي، الحي .14

 نیجیریا مداقالي، حكومة ، الحضاري سوكور معلم .15

 باكستان التاریخیة، كراتشي .16

 بیرو فالي، كانیت أورو، دي سیرو .17

 اسبانیا ایلبیرزو، لیون، ، لیونیسا، تبیدا .18

 سوریا حلب، حلب، سوق .19

 تایالند بانكوك، ریفیر، فرایا تشاو .20

 المتحدة المملكة بالكبول، بالكبول، أرصفة .21

 المتحدة الوالیات نیویورك، بوفالو، المركزي،، بوفالو مبنى .22

 األمریكیة المتحدة الوالیات أالباما، أالباما، في المدنیة الحقوق مواقع .23

 الیمن تعز، القدیمة، تعز مدینة .24

 زیمبابوي ماتابیلیالند، جنوب ماتوبو، الطبیعة، ماتوبو تالل معالم .25

  



 

5 

# # # 

 التراث لمواقع الدولي االھتمام الى تدعو عامین كل وتصدر 1996 عام في أطلقت التي و" World Monuments Fund" منظمة
 وتعزیز العام، الوعي مستوى لرفع ولمرّشحیھا للمواقع فرصة" Watch" قائمة وتوفر. العالم أنحاء مختلف في للخطر المعرضة الحضاري
 .الفعالة الحلول وإظھار والتعاون، االبتكار وتعزیز المحلیة، المشاركة

 
 والمحافظة الفن، وتاریخ المعماریة، والھندسة اآلثار، علم مجاالت في المتخصصین التراث خبراء من دولي فریق قبل من القائمة تجمیع یتم
 .لیھاع

 
 
 
 

 ویوفر. 2018 قائمة على المدرجة تلك ذلك في بما -وإقلیما بلدا 135 من أكثر في موقع 800 من أكثر تضمین تم البرنامج، تأسیس منذ
 فیھا بما المتنوعة، التمویل مصادر من االستفادة من المحلیة الكیانات تمكن أن یمكنھا حیویة أداة" Watch" بمواقع الدولي االھتمام

 وقد. الخاصة المانحة والجھات الدولیة؛ المساعدات منظمات و الراعیة؛ والشركات والمؤسسات؛ والوطنیة؛ واإلقلیمیة البلدیة كوماتالح
. المواقع لھذه دوالر ملیون 300 نحو األخرى الجھات خصصت بینما اآلن؛ حتى دوالر ملیون 105 بمبلغ 1996 عام منذ المنظمة ساھمت

 المناسبات خالل من المبني التراث إلى المجتمعات ربط إلى یھدف الذي البرنامج مكونات أحد ھو" Watch Day" فإن ذلك، إلى وباإلضافة
 .العامة

# # # 

 وتعزز الحیاة وسائل تثري التي والخبرات والرؤى المنتجات، إلى الوصول للعمالء وتوفر عالمیة، خدمات شركة ھي اكسبرس أمیریكان
 على معنا للتواصل و ،americanexpress.com: التالي الرابط على االطالع یرجى المعلومات من ولمزید. ةالتجاری األعمال نجاح
 ,facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress: االجتماعي التواصل وسائل

linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress ,الیوتیوب على اموقعن لزیارة و  :
youtube.com/americanexpress. 

 charge and credit cards, business credit: ھنا متوفرة الشركة مسؤولیة ومعلومات والخدمات للمنتجات الرئیسیة الروابط
cards, Plenti rewards program, travel services, gift cards, prepaid cards, merchant services, Accertify, 

corporate card, business travel, and corporate responsibility. 

 عمل عاما، 50 مدى فعلى. العالم في التاریخیة بالكنوز الغنیة األماكن إلنقاذ مكرسة مستقلة منظمة" World Monuments Fund" یعد
 في بلد 100 نحو في الھامة الثقافيو المعماري التراث مواقع على للمحافظة وفعالة مجربة تقنیات استخدام على االكفیاء المنظمة خبراء
 مع الشراکات خالل من القادمة األجیال إلى العالمي  الحضاري اإلرث على باإلشراف الدائم االلتزام إلھام إلى المنظمة تسعى.  العالم

 في لھا تتبع أخرى و رئیسة مكاتب لھا یوجد و نیویورك، مدینة في الرئیسي المنظمة مقر یقع و. والحکومات والممولین المحلیة المجتمعات
   االجتماعي التواصل وسائل على للتواصل و  www.wmf.org موقعنا زیارة یرجى المعلومات من لمزید و. العالم أنحاء مختلف

monumentswww.facebook.com/world, www.twitter.com/worldmonuments, 
.     instagram.com/worldmonumentsfund 

# # # 
 

 :اإلعالمي للتواصل
 االیمیل طریق عن أو+ 1-646-424-9582 رقم ھاتف ،World Monuments Fund لالتصال، العام المدیر بریم، ھیالري

hprim@wmf.org  - الطلب حسب متوفرة الصور. 

http://www.americanexpress.com/
http://www.facebook.com/americanexpress
https://www.instagram.com/americanexpress/
https://www.instagram.com/americanexpress/
http://www.linkedin.com/company/american-express
http://www.linkedin.com/company/american-express
http://www.linkedin.com/company/american-express
http://twitter.com/americanexpress
http://twitter.com/americanexpress
http://www.youtube.com/americanexpress
http://www.youtube.com/americanexpress
https://www304.americanexpress.com/credit-card?extlink=dw-us-pr-bp
https://www.americanexpress.com/us/small-business/credit-cards/
https://www.americanexpress.com/us/small-business/credit-cards/
https://www.americanexpress.com/us/small-business/credit-cards/
http://www.plenti.com/
http://www.plenti.com/
https://travel.americanexpress.com/home?extlink=dw-us-pr-bp
https://travel.americanexpress.com/home?extlink=dw-us-pr-bp
http://www.americanexpress.com/gift-cards/?extlink=dw-us-pr-bp
http://www.americanexpress.com/gift-cards/?extlink=dw-us-pr-bp
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