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 بيان المشاركين:

 مقدمة

 حزيران 28إلى  حزيران 21 من تاريخ مملكة البحرين، عاصمةالمنامة مدينة التراث العالمي في  راء مواقعُعقد المنتدى الثاني لمد

 ،، بليزباربادوس،  البحرينمملكة أستراليا، )حول العالم لة دو 33 منموقع تراث عالمي  مدير 44، نحن، المشاركين في المنتدى .2018

، رميانما، مالي، ماالوي، ماليزيا، ليتوانيا، ليسوتو ،، إيطالياالمملكة األردنية الهاشميةرص، ألمانيا، ، قب، كوبابوركينا فاسو، بوتسوانا

 ،سلوفينيا ،سيراليون نيفيس، المملكة العربية السعودية، السنغال، و تس، رومانيا، سانت كيكوريا جمهورية، بولندا، باكستان، النرويج

 وزيمبابوي(.، الواليات المتحدة األمريكية، زامبيا جمهورية تنزانيا االتحاديةالسويد، تركيا، 

 مواقعالتحديات التي يواجهونها في إدارة و البناءة حول أدوارهم ومسؤولياتهمالمحفزة و وتبادلوا النقاشات دىالمشاركون في المنت تحاور

على المستويين  تنفيذ اتفاقية التراث العالميل الالزمة قدراتهمبناء مدراء الموقع في تقييم احتياجات لالمنتدى كمنبر  ويسهم .التراث العالمي

لجنة  في مندوبينللسادة الالتالية  توصياتالو مالحظاتالبنقل  المنتدى المشاركين فييرغب  ،الحواراتونتيجة لهذه  المحلي واإلقليمي.

 وهي: التراث العالمي

 اعتراف

ا متنوعة للغاية ، فإن هتاوأنظمة إدارنالحظ أنه في حين تختلف خصائص التراث العالمي بشكل كبير في الحجم والنوع والعمر والنطاق 

نحتاج إلى  قعاالمولهذه نواجهها متشابهة للغاية. نحن كمدراء  والتحديات والمسؤوليات اليومية التيمتشابه دورنا كمنسقين لنظم اإلدارة هذه 

مصطلح "مدير الموقع"  عليه، فإنوحساسة للوقت لضمان استدامة مواقعنا. ت ونتعامل مع قضايا معقدة وخبرات ومعارف متعددة التخصصا

 .مهمة يقوم بها شخص واحد إدارة الموقع هي أنإلى بشكل خاطئ  ويشير، هذا التعقيد بشكل كامل يعكسال 

 قعامدراء المونقترح أن يتمكن نظام التراث العالمي من التعرف بشكل أفضل وبطريقة رسمية على تعقيدات أدوار ومسؤوليات عليه، فإننا و

 اتفاقية التراث العالميتقدم قيم وأفكار كجسورمن العمل بشكل أفضل  تمكيننال، في السياق الوطني والدولي واالعتراف بهموتعزيز تفويضهم 

الموارد الكافية والوصول إلى المعلومات والبيانات في توفر الدعم المؤسسي وو عتراف الرسميهذا االمن خالل  محليالمجتمع الإلى نسيج 

 .المناسب الوقت

السمات المادية لهذه ذهب أبعد من الحفاظ على ت اوحمايتهالتراث العالمي  مواقع حفاظ علىفي المهامنا أن  ندرك ، مدراء المواقع،نحن

يتم تنفيذها أن واجباتنا أيضاً ب وندرك .امعه المجتمعات المحلية حفظ تفاعلقع واإلى الحفاظ على البيئة المتكاملة للمو ، وتتجاوز ذلكالمواقع

 واجباتهم اليومية. خالل أدائهم قعاحماية فرق إدارة المول اجةهناك حفإن  وعليه الصراع واألزمات خالل أوقاتألحيان في بعض ا

صنع في ة يومسؤول علمية وشفافببشكل يومي بها نهتم التي  المميزة لمواقعنا القيم االستثنائية العالمية، نطلب مساعدتكم لحماية كأوصياء

 .قصيرة المدىية والدبلوماسية فوق المصالح السياسهي  حاجتنا للتراثأن على  التي تؤكدالقرار، و



بشكل وة، عات المختلفة والروايات التاريخيبما في ذلك المجتم ،في تمكين المشاركة المحلية مهماً  اً نلعب دورفإننا ، تواصلبصفتنا جهات 

 نارفامعو اتناخبرو اهتماماتناقنوات لتبادل تنا في إنشاء شبكات ومساعد م، نطلب منكهذا الدورالتراث العالمي. في  مالك مواقع مشترك مع

 على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. بعضنا البعض مع

 

 شراكدمج وإ

تنظيم منتدى سنوي استمرارية ارة التراث العالمي، ونوصي بشدة في إدالتي نقوم بها  وأفضل الممارساتنحن ندرك أهمية تبادل خبراتنا 

 بشكل أفضل في نظام التراث العالمي. بدمجناللسماح وذلك  ،بشكل رسمي قع" في سياق جلسات لجنة التراث العالمياالمو اءر"لمد

االحتياجات والفرص في هذا على  وللتعرفقع" في هذه العملية في مرحلة مبكرة لتعزيز قدراتنا اإشراك "مدراء المو ،من األهمية بمكان

قع" في هذا المنتدى السنوي امدراء المو"مشاركة ودعم  ناقدراتوطنية لبناء ال هااستراتيجياتلك نشجع الدول األطراف على تطويرولذ .سياقال

لعالمي، للسماح "مدراء الموقع" في وفودهم إلى لجنة التراث ا اشراكإلى  أيضاً  ألطرافندعو الدول اوبناء القدرات. ل أخرى فرصأية و

 واعتماد السياسات والقرارات التي نتوقع تنفيذها. تطويرلنا بفهم ظروف 

أفكار نا تقديم نُ مك  يُ حيث  ،لحوارخالل امن  ان اتخاذ قرارات موثوقة وشفافةوضم آلية لتعزيزهو  -نحن مدراء المواقع– وشمولنا حضورنا

ن ومتلق -مدراء الموقع - ونحنالنزاعات التي قد تنشأ.  وحلالوقائية مليات اإلدارة عكفاءة وفعالية  زيادةب قد تساهم ،رؤى مستنيرةو

على نطاق عامة التوعية للهو أمر ضروري  وفهمنا لها وتنفيذها ،بإنشائها ونللسياسات والقرارات التي تقوم -على حد سواء - نووموزع

 التراث العالمي إلى األجيال القادمة. مستدام لممتلكاتانتقال  ضمانلأوسع و

 


