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يســّرنا أن نقّدم تقرير العام 2016، والذي كان عامًا حافاًل ومثمرًا من 
حيث األنشــطة المتعلقة باألهداف االستراتيجية الرئيسية التي وضعها 

الهيئة االستشــارية للمركز والتي أقّرها مجلس إدارته الذي تترأســه 
باقتدار معالي الشــيخة مي بنت محمد ال خليفة.

ويلتــزم المركز اإلقليمي العربي للتــراث العالمي أيضًا بمتابعة إعالن 
بودابســت لعام 2002 الذي اعتمدتــه لجنة التراث العالمي، والذي أّكد 

على المبادئ التوجيهية الخمســة التي تشــّكل اإلطار العام واألساسي 
لتنفيــذ االتفاقية، وهــي: المصداقية، الصون، بناء القدرات، التواصل، 

والمجتمع.

وبهــذه الطريقة، يكــون المركز اإلقليمي قد شــارك جميع عناصر 
مســودة الخطة االســتراتيجية لمركــز التراث العالمي المعنّيــة بتنفيذ 

االتفاقيــة للســنوات 2012 - 2022، والتي تتبع المبــادئ التوجيهية 
الخمســة التــي بلورت األهداف واألولويات واإلجــراءات المتعلقة بالتراث 

العالمي والتي من شــأنها المســاعدة علــى تحقيق هذه األهداف 
االســتراتيجية بعيدة المدى.

وكــم يظهر أدناه، فقــد تم تحقيق نتائج البرنامج التي تمت الموافقة 
عليهــا وتنفيذهــا في عام 2016 ، وذلك بفضل جهود الموظفين 

والدعم القّيم الذي تقدمه الســلطات البحرينية من الناحيتين المادية 
والفنية. وبعد اعتماد محتوى األولويات الرئيســية في وثيقة برنامج 

وميزانية منظمة اليونســكو للفترة 2016 - 2017، اســتجاب المركز إلى 
الحاجة الملّحة لمعالجة الوضع المأســاوي للتراث الثقافي العالمي 

الذي بات مســتهدفًا في ظل الصراعات التي تنتشــر في عدد من الدول 
العربية. وقد أقيمت اتصاالت دائمة مع هذه البلدان بالتنســيق مع 
مقر اليونســكو والمكاتب اإلقليمية لليونســكو في البلدان العربية 

والمركــز اإلقليمــي لصون التراث الثقافي في الوطن العربي )إيكروم( 
في الشــارقة من أجل البدء في إعداد قاعدة بيانات عن حالة المواقع 
المدرجة في قائمة التراث العالمي المهددة، ال ســيما تلك الكائنة في 

العراق وســوريا واليمن، وإعداد ورش عمل مخصصة  لتدريب الخبراء 
المسؤولين على حمايتها وإدارتها.

وبالتوازي مع ذلك، تم اتخاذ إجراء محدد بالتعاون مع االتحاد الدولي 
لصون الطبيعة والموارد الطبيعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

لتقديم الدعم عقب اإلعصار الذي أّثر على البيئة الطبيعية الفريدة 
لجزيرة سقطرى في نهاية عام 2015، واحتضن المركز اإلقليمي العربي 

ولمدة عام معرضًا خاصًا عن المواقع الفريدة التي تتميز بها الجزيرة.

وقــد قــام المركز اإلقليمي العربي واالتحاد الدولي لصون الطبيعة 
بالتواصل مع المســؤولين والجمهور وتثقيفهم حول أهمية التراث 

الطبيعــي فــي المنطقة العربية خالل الدورة األربعين للجنة التراث 
العالمي التي عقدت في إســطنبول في يوليو 2016.

وتماشــيًا مع الحاجة التي أعربت عنها الــدول العربية لزيادة تمثيل 
مواقــع التراث الثقافي والطبيعي على حد ســواء، لعب المركز اإلقليمي 
العربــي، بدعم من الهيئات االستشــارية لالتفاقية ومكتب برنامج األمم 

المتحدة للبيئة في

البحرين، دورًا فعااًل في اســتضافة وتنفيذ عدد من ورش العمل 
الهادفة إلى إعداد ملف ترشــيح موقــع األهوار في العراق، والتي أعقبها 

إدراج الموقــع على قائمة التراث العالمــي أثناء الدورة األربعين للجنة 
التــراث العالمي في يوليو 2016. كما قــدم المركز اإلقليمي العربي 

الدعم للســودان إلدراج موقع ســنقنيب على قائمة المواقع الطبيعية 
العالمي. للتراث 

كما وتؤدي الشــراكة مع المجلس األعلى للبيئة في البحرين ونظرائه 
من مؤسســات في دول الخليج إلى طرح مقترحات جديدة من شــأنها 
إثــراء المعرفة وحماية األنواع المهددة باالنقراض واالعتراف بالمواقع 

المميــزة التــي ينبغي االعتراف بها وحمايتها، خاصة في المناطق 
الصحراوية والبحرية.

مــن جهــة أخرى، حظي التدريب وبناء القدرات، والذي يعتبر أولوية بالغة 
االهمية بالنســبة للمركز، باهتمام كبير من قبل جميع بلدان المنطقة. 

وتحقيقــًا لهــذه الغاية، نظم المركز عددًا من البعثات وورش العمل 

بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين. وينبغي مواصلة الجهود الســاعية 
إلى تلبية هذه الحاجة في الســنوات القادمة للوصول بصون وعرض 

مواقع التراث العالمي في المنطقة العربية إلى المســتوى المطلوب.

ومن أجل تســليط الضوء على العالقــات بين مواقع التراث العالمي 
والمتاحف على المســتوى الدولي مع التركيــز على المنطقة العربية، 

اشــترك قطاع اليونســكو للثقافة والمركز اإلقليمي العربي في تنظيم 
مؤتمر ناجح ُعقد في مقر اليونســكو بباريس في نوفمبر 2016 دّشــنه 

كل مــن رئيس مجلس إدارة المركز العربي اإلقليمي معالي الشــيخة 
مي بنت محمد آل خليفة ومســاعد المدير العام لليونســكو للثقافة 

الدكتور فرانشيســكو باندارين. ويجري العمل حاليًا على إعداد منشــور 
حول نتائج هذا المؤتمر.

مقدمة
منير بوشناقي
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FOREWORD
MOUNIR BOUCHENAKI

It is rewarding to present this report for the year 2016 which 

was a very productive one in terms of activities related 

to the main strategic objectives established by the Arab 

Regional Centre for World Heritage’s Advisory Board and 

endorsed by its Governing Board so ably chaired by H.E. Sh. 

Mai bint Mohammed Al Khalifa.

The Arab Regional Centre for World Heritage (ARC-WH) 

is also committed to the follow up of the 2002 Budapest 

Declaration adopted by the World Heritage Committee 

which underlined the concept of ‘5 Cs’ providing a general 

and fundamental framework for the implementation of 

the Convention and which are the following: Credibility, 

Conservation, Capacity, Communication, Communities.

It is in this way that ARC-WH has shared all the elements 

of the World Heritage Centre Strategic Plan for the 

Implementation of the Convention for the years 2012-2022 

which follows the orientations set by the ‘5 Cs’ identifying 

World Heritage goals, priorities and actions which will help 

to achieve these long term strategic objectives.

The following results of the programme agreed upon and 

implemented in 2016 were achieved thanks to the dedicated 

staff benefitting from the invaluable support of the Bahraini 

Authorities, both in financial and technical terms. Having 

adopted the content of the main priorities issued in the 

UNESCO Programme and Budget for 2016-2017, ARC-WH 

responded in particular to the need to address the dramatic 

situation of Cultural World Heritage sites which became a 

target in the many conflicts spreading in a number of Arab 

States. Permanent contacts with these countries have been 

established in coordination with UNESCO Headquarters 

and UNESCO Regional Offices in the Arab countries as well 

as the ICCROM-ATHAR Regional Conservation Centre in 

Sharjah, United Arab Emirates, in order to start preparing a 

data base on the situation of sites inscribed on the UNESCO 

World Heritage List in Danger - particularly in Iraq, Syria and 

Yemen - and accordingly to prepare ad hoc workshops for 

the training of the experts responsible for their protection 

and management.

In parallel, IUCN and UNEP provided support following 

the hurricane affecting the unique natural environment of 

the Socotra Archipelago, in Yemen, late 2015. A one-year 

exhibition featuring special sites of the island was presented 

at ARC-WH’s premises.

ARC-WH and IUCN engaged officials, as well as the general 

public and raised their awareness on the importance of 

natural heritage in the Arab Region during the 40th session 

of the UNESCO World Heritage Committee meeting at 

Istanbul, Turkey, in July 2016.

In line with the need expressed by the Arab States to 

increase the representation of both cultural and natural 

heritage sites, ARC-WH was instrumental in hosting and 

conducting, with the support of the Advisory Bodies to 

the Convention and the UNEP office in Bahrain, a number 

of workshops for the preparation of the Iraqi Marshlands 

nomination file, which were successfully followed by the 

site inscription during the 40th World Heritage Committee 

in July 2016. Similarly, support was provided by ARC-WH 

to the State Party of Sudan regarding the inscription of the 

natural World Heritage site Sanganeb Marine National Park 

and Dungonab Bay – Mukkawar Island Marine National Park.

Partnership with the Supreme Council for Environment of 

Bahrain and similar institutions in the Gulf Countries are 

leading to new proposals that will enrich knowledge and 

safeguarding of endangered species and the recognition of 

outstanding sites which should be protected, particularly in 

both desert and marine zones.

Training and capacity building, considered as another high 

level priority, received great attention in all countries of 

the region and to this end, a number of missions and 

workshops were organised in collaboration with national and 

international experts. This is a need that should continue 

to be addressed in the following years in order to reach the 

appropriate level of conservation and presentation of World 

Heritage Sites of the Arab Region.

In order to present the relationships between the World 

Heritage sites and Museums at an international level with 

a focus on the Arab Region, the UNESCO Culture Sector 

and ARC-WH joined forces and organised a successful 

conference held at UNESCO Headquarters in Paris in 

November 2016 and which was launched by HE Sh. Mai 

bint Mohammed Al Khalifa, Chairperson of the Governing 

Board of ARC-WH, and Dr. Francesco Bandarin, UNESCO 

Assistant Director General for Culture. A publication is under 

preparation with the outcome of this Conference.
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PREFACE
ARC-WH TEAM

The year 2016 has certainly been a turbulent time of loss 

and destruction of both natural and cultural heritage sites 

in the Arab Region. We have witnessed two cyclones rip 

through the Socotra Archipelago, Yemen, leaving destruction 

and discord in their stormy wakes. And on the cultural front, 

the Arab Region has faced the on-going damaging effects of 

armed conflict and unrest, leaving the integrity and safety 

of the region’s heritage in uncertainty.

A significant part of the ARC-WH’s mission is to enhance 

the implementation of the World Heritage Convention (1972) 

in the Arab States in line with the concept of the ‘5 Cs’: 

Credibility, Conservation, Capacity Building, Communication 

and Communities. It is this very philosophy that ARC-WH 

goes by, providing support and guidance to Arab State Parties 

wherever needed.

The ‘5 Cs’ are now used for navigational purposes of this Annual 

Report, steering the text along the shores of missions undertaken 

by the Centre and other events such as workshops, seminars, 

exhibitions and conferences, some of which were hosted in 

Bahrain, whilst others were held at international venues.

As the world rages on against the turning tides of natural 

and man-made destruction, ARC-WH is actively working 

towards the protection and sustainability of potential and 

already inscribed sites located across the Arab world, each 

one unique and beautiful in its own right. Two newly 

inscribed sites belonging to the State Parties of Sudan and 

Iraq have been added to the UNESCO World Heritage List in 

2016 and ARC-WH has continued to work side by side with 

stakeholders and institutions invested in natural and cultural 

heritage of the region.

1052
SITES

Total number of
World Heritage  
Properties Worldwide
Cultural 814
Natural 203
Mixed 35

كان عام 2016 بال شــك عامًا مضطربًا فقد شــهد فقدان وتدمير عدد من 
مواقــع التراث الطبيعــي والثقافي في المنطقة العربية. فعلى الصعيد 

الطبيعي شــهد العام عصف إعصارين بجزيرة سقطرى مخّلفين 
وراءهمــا الحطام، أمــا على الصعيد الثقافي، ال تزال المنطقة العربية 

تواجه اآلثار المســتمرة التي يخلفها النزاع المســّلح واالضطرابات والتي 
تهدد أصالة وســالمة تراث المنطقة وتتركها مجهولة المصير.

ويتمثــل جــزء كبير من مهمة المركز، تماشــيا مع مبادئ اتفاقية التراث 
العالمــي لعام 1972 لتعزيز الروابط بين التــراث الطبيعي والثقافي في 
المنطقــة، في إتباع المبادئ الخمســة التفاقية التراث العالمي وهي: 

المصداقيــة، الصون، القدرات، والتواصــل، والمجتمعات المحلية. وهذه 
تحديــدًا هي الفلســفة التي يقوم عليها المركــز اإلقليمي العربي للتراث 

العالمــي ويقدم من خاللها الدعم والتوجيــه للدول العربية حيثما 
دعت الحاجة.

وتســتخدم هذه المبادئ الخمســة اآلن كطريقة لعرض هذا التقرير 
الســنوي، والتي تشــمل البعثات التي ينظمها المركز وغيرها من 

الفعاليــات مثل ورش العمــل والندوات والمعارض والمؤتمرات، والتي 
اســتضافت بعضها مملكة البحريــن بينما عقد البعض اآلخر في 

محافل دولية.

وفي ظل اســتمرار العالم في مواجهة تقلبات الدمار الناجم عن 
الطبيعة أو الذي صنعه اإلنســان، يســعى المركز اإلقليمي العربي 
للتراث العالمي بكل نشــاط لحماية واستدامة المواقع المحتمل 

إدراجهــا والمدرجــة فعاًل في جميع أنحاء العالم العربي، فكل منها 
فريــد وجميــل في حد ذاته. وقد تم إضافة موقعين جديدين في كل 

من الســودان والعراق إلى قائمة اليونســكو للتراث العالمي في عام 
2016، وقــد واصــل المركز العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية 

والمؤسســات التي تهتم بالتراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.

تمهيد
فريق المركز 

اإلقليمي العربي 
للتراث العالمي

عدد مواقع 
التراث العالمي 

المواقع 
        المواقع الثقافية 
     المواقع الطبيعية

          المواقع المختلطة
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BACKGROUNDBACKGROUND

The Kingdom of Bahrain through the establishment of the 

Arab Regional Centre for World Heritage (ARC-WH), as a 

Category II centre under the auspices of UNESCO, wished 

to contribute to the efforts developed by the international 

community in favour of the reinforcement of the 

implementation of the World Heritage Convention and the 

promotion and protection of human heritage in all its forms.

the	world	Heritage	convention		
stipulates	in	its	Article	5,	that	in	order:

“to	ensure	that	effective	and	active	
measures	are	taken	for	the	protection,	
conservation	and	presentation	of	the	
cultural	and	natural	heritage	situated	on	its	
territory,	each	state	Party	to	this	convention	
shall	endeavour,	in	so	far	as	possible,	and	
as	appropriate	for	each	country	to	foster	the	
establishment	or	development	of	national	
or	regional	centres	for	training	in	the	
protection,	conservation	and	presentation	
of	the	cultural	and	natural	heritage	and	to	
encourage	scientific	research	in	this	field.”

خلفية

اتفاقية التراث العالمي
تنص في الماده 5 على أنه:

”لضمان فعالية تطبيق تدابير الحماية
لصون وعرض تراثها الثقافي والطبيعي 

الواقع على أراضيها على كل دولة 
طرف في هذه االتفاقية أن تسعى، قدر 

المستطاع، إلى تعزيز ذلك عن طريق إنشاء 
مراكز وطنية أو إقليمية للتدريب في 

مجال الحماية و الصون للتراث الثقافي 
والطبيعي و تشجيع البحث العلمي في 

هذا المجال“.

مملكــة البحريــن من خالل إنشــاء المركز اإلقليمــي العربي للتراث 
العالمــي، كمركــز فئة الثانيــة تحت رعاية اليونســكو اعرب عن رغبته 

بالمســاهمة فــي الجهود التــي يبذلها المجتمع الدولــي لصالح تعزيز 
تنفيــذ اتفاقيــة التــراث العالمي، و وتعزيز وحماية التراث اإلنســاني 

أشكاله.  بجميع 
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مكتبــة المركز اإلقلمي العربي للتراث العالمي، البحرين. 
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األهداف

األهداف الرئسية 

الهدف الرئيســي للمركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي هو مســاعدة 
جهــود الدول األطراف في تنفيذ اتفاقيــة التراث العالمي في منطقة 

الدولــة العربية،و ذلك بالتعــاون الوثيق مع مركز التراث العالمي 
)اليونســكو(. ويهدف المركز إلــى أن يكون الداعم لعمل مركز التراث 
العالمي وشــركائه في المنطقة من خــالل توحيد الطاقات اإلقليمية 

لحفــظ وتعزيز وعرض التراث الثقافــي والطبيعي للمنطقة. والغرض 
مــن هذه اإلجراءات هو زيادة التمثيــل المتوازن لمواقع الدول العربية 

فــي قائمة التراث العالمي وتعزيــز حماية وإدارة ممتلكات التراث 
العالمــي، وتعبئة الدعــم المالي اإلقليمي والدولي لهذه األغراض، 

وزيــادة الوعي بالتراث العالمي فــي المنطقة . دعما لهذه األهداف 
تتمثل المهام الرئيســية للمركز فيمــا يلي: )1( توفير المعلومات 

المتعلقــة باتفاقية التراث العالمــي وتطبيقها، بما في ذلك تطوير 
وإدارة موقــع باللغة العربية، وترجمة ونشــر الوثائق ذات الصلة، وتعزيز 

وإنشــاء برامج جديدة لحفظ و صــون التراث بالجامعات، في جميع 

دول المنطقــة العربية. )2( تقديم المســاعدة إلى الدول األطراف في 
المنطقــة لتحســين قدرتها على تنفيــذ اتفاقية التراث العالمي )بما في 

ذلــك فهم مفاهيم االتفاقيــة، والقواعد اإلجرائية، وإعداد القوائم 
المؤقتة، وإعداد الترشــيحات، ورصد حالــة الحفظ، وبرامج تثقيفية، 

ومــا إلــى ذلك( من خالل تنظيم الورش التدريبيــة  للتراث العالمي بمقر 
المركــز  أو فــي أي مكان آخر في المنطقة، واالســتجابة لطلبات الدول 

االطــراف للحصول على المســاعدة. '3' تقديم الدعم الفني والمالي 
لألنشــطة اإلقليميــة دعما لتنفيذ اتفاقيــة التراث العالمي، بما في ذلك 

اســتضافة االجتماعات والمؤتمــرات وورش العمل التدريبية أو المعارض 
فــي المنطقة؛ وتحديد المرافق والخدمات المناســبة )غرف المحاضرات 
والمعــدات والمترجمين المختصين وغيرهــم( لالجتماعات التي يخطط 

لهــا مركز التراث العالمي والمؤسســات الدولية األخرى في المنطقة، 
وجمــع األموال لدعم األنشــطة اإلقليمية للتراث العالمي.

Archaeological Site of Leptis Magna, Libya © Editions Gelbart

موقــع لبدة األثري )لبتس ماغنا( )لبدة الكبرى (، ليبيا
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OBJECTIVES

Objectives Of ARc-WH

The global objective of ARC-WH is to assist efforts of 

State Parties in the implementation of the World Heritage 

Convention in the Arab State Region, in close cooperation 

with the World Heritage Centre. ARC-WH aims principally 

at being a relay for the action of the World Heritage 

Centre and its partners in the region by federating regional 

energies for the conservation, promotion and presentation 

of the region’s cultural and natural heritage. The purpose 

of these actions is to increase balanced representation 

of Arab States sites on the World Heritage List, promote 

better protection and management of such World Heritage 

properties, mobilise regional and international financial 

support for these purposes, and raise awareness of World 

Heritage in the region. ARC-WH organises its activities in 

three main ways: i) The provision of information relating 

to the World Heritage Convention and its application, 

including development and management of an Arabic 

language website, the translation and publication of 

relevant documents, and promotion of the establishment 

of new conservation programmes at universities, in all the 

Arab region States. ii) The provision of assistance to State 

Parties in the region to improve their ability to implement 

the World Heritage Convention (including understanding 

of WH policy concepts, rules of procedure, preparation 

of tentative lists, preparation of nominations, monitoring 

of the state of conservation, education programmes 

etc.) by facilitating the organisation of appropriate World 

Heritage training at ARC-WH’s premises or anywhere 

else in the region, and responding to State Party 

requests for assistance. iii) The provision of logistical and 

financial support for regional activities in support of the 

implementation of the World Heritage Convention including 

hosting of meetings, conferences, training workshops or 

exhibitions in the region; identifying appropriate facilities 

and services (lecture rooms, equipment, competent 

translators, etc.) for meetings planned by the World 

Heritage Centre and other international institutions in 

the region, and raising funds to support World Heritage 

regional activities.

Ancient City of Damascus, Syria © Editions Gelbart

مدينة دمشق القديمة ، سوريا
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OUR
PROGRAMMES

In lIne WItH tHe pRInCIples of tHe WoRld 
HeRItAge ConventIon, ARC-WH pRomotes 
InteRlInkAge betWeen CultuRAl And nAtuRAl 
HeRItAge In tHe RegIon by:

Consolidating the network of Arabic speaking experts with 

regard to the five “Cs” of the World Heritage Convention: 

credibility, conservation, capacity building, communication 

and communities; Recognising traditional knowledge, 

practices, skills and craftsmanship; Raising awareness and 

promoting education about World Heritage; Adopting two 

parallel strategic tracks for cultural heritage and natural 

heritage to respond more effectively to the specific 

priorities of the region. 

CultuRAl HeRItAge pRogRAmme

The Centre’s Cultural Heritage Programme focuses on 

three strategic objectives: 

Consolidating existing representation of properties on 

the World Heritage List and improving management 

effectiveness through the promotion of good governance 

and strong law enforcement; Cooperating with Arab 

States, ICCROM and ICOMOS’s Programmes related to 

globalization, climate change, urbanization, and social 

change issues; Providing support to World Heritage Sites 

in Danger especially in response to regional political 

transformations and conflicts, with particular focus on 

the assessment of impacts, the adoption of emergency 

response, urban regeneration and the promotion of 

protection measures. 

nAtuRAl HeRItAge pRogRAmme

The Centre’s Natural Heritage Programme strategic 

objectives are: 

Encourage the effective use and implementation of the 

World Heritage Convention to ensure conservation and 

management of existing sites on the UNESCO World 

Heritage and Tentative List across the Arab Region;  

Support the identification of potential World Heritage sites 

within the Arab States to achieve credible representation 

of sites;  Ensure that the World Heritage site provides 

equitable benefits for communities via sustainable 

development practices, promotion of traditional activities, 

and community engagement and empowerment through 

the World Heritage nomination process;  The transferring 

and sharing of knowledge to ensure that documentation 

and the best practices are instilled.

تماشــيا مع مبادئ اتفاقية التراث العالمي، المركز 
اإلقليمــي العربــي للتراث العالمي يعزز الترابط بين التراث 

الثقافــي والطبيعي في المنطقة من خالل:

تعزيز شــبكة الخبراء العرب بما يتعلق بالنقاط الخمســة من اتفاقية 
التــراث العالمي: المصداقية والصون وبناء القدرات واالتصال 

والمجتمعات المحلية: 

االهتمــام بالمعارف التقليدية والحرف التقليدية:

 زيادة الوعي والترويج للتعليم بشــأن التراث العالمي؛ اعتماد مســارين 
اســتراتيجيين متوازيين للتراث الثقافي والتراث الطبيعي لالســتجابة على 

نحــو أكثر فعالية لألولويات المحددة للمنطقة.

برنامج التراث الثقافي

 يركــز برنامــج التراث الثقافي التابع للمركز على ثالثة أهداف
استراتيجية هي:

تعزيــز التمثيل الحالــي للممتلكات الثقافية فــي قائمة التراث العالمي 
وتحســين وتعزيــز خطط اإلدارة  وتنظيم االطــر القانونية؛ التعاون 

مــع الــدول العربية، إيكروم وبرنامج إكومــوس المتعلقة بالعولمة، 
وتغيــر المنــاخ، والتحضر، وقضايا التغييــر االجتماعي. تقديم الدعم 

لمواقــع التراث العالمي المعرضة للخطر، ال ســيما االســتجابة للتحوالت 
والنزاعــات السياســية اإلقليمية، مع التركيز بوجــه خاص على تقييم 
اآلثار، واعتماد االســتجابة لحاالت الطوارئ، وتجديــد المدن التاريخية، 

وتعزيــز تدابير الحماية.

برنامج التراث الطبيعي

األهداف االســتراتيجية لبرنامج التراث الطبيعي للمركز هي:  

تشــجيع االســتخدام الفعال التفاقية التراث العالمي وتنفيذها لضمان 
حفــظ وإدارة المواقع الموجودة في قائمة اليونســكو للتراث العالمي 

والقائمــة المؤقتة في جميع أنحاء المنطقة العربية؛ دعم ترشــيح 
مواقــع التراث العالمي المحتملة داخل الــدول العربية لتحقيق تمثيل 

موثــوق للمواقع؛ التأكد من أن موقــع التراث العالمي يوفر منافع 
منصفة للمجتمعات من خالل ممارســات التنمية المســتدامة، وتعزيز 
األنشــطة التقليدية، ومشــاركة المجتمع المحلي وتمكينه من خالل 

عملية ترشــيح مواقع التراث العالمي؛ نقل وتبادل المعارف لضمان ســير 
افضل للممارسات.

برامجنا
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Tyre, Lebanon. © Editions Gelbart 

صور، لبنان.
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STRATEGIC 
OBJECTIVES 
OF THE WORLD 
HERITAGE CONVENTION 
THE FIVE “CS”

CRedIbIlIty

To strengthen the credibility of the World Heritage List, as 

a representative and geographically balanced testimony of 

cultural and natural properties of outstanding universal value. 

ConseRvAtIon

To ensure the effective conservation of World Heritage 

properties. 

CApACIty-buIldIng

To promote the development of capacity-building 

measures, including assistance for preparing the 

nomination of properties, implementation of the World 

Heritage Convention and related instruments.  

CommunICAtIon

To increase public awareness, involvement and support for 

World Heritage through communication.

CommunItIes

To enhance the role of communities in the implementation 

of the World Heritage Convention.

األهداف 
االستراتيجية 

 التفاقية
التراث العالمي

الخمسة األهداف 

المصداقية
الصون

بناء القدرات
االتصاالت
المجتمع

CREDIBILITY

CONSERVATION

CAPACITY-BUILDING

COMMUNICATION

COMMUNITIES

المصداقية

تعزيــز مصداقية قائمة التراث العالمي، كشــهادة ممثلة ومتوازنة 
جغرافيــا من الخصائص الثقافيــة والطبيعية ذات القيمة العالمية 

المتميزة.

الصون

لضمان الصون الفعــال لممتلكات التراث العالمي.

بناء القدرات

التشــجيع على التطوير و بناء القدرات، بما في ذلك المســاعدة على 
إعداد ترشــيح الممتلكات، وتنفيذ اتفاقيــة التراث العالمي و تطبيق 

التدابير المتعلقه بها..

االتصاالت

زيادة الوعي العام والمشــاركة ودعم التراث العالمي من خالل 
االتصاالت.

المجتمع

تعزيــز دور المجتمعات المحلية في تنفيــذ اتفاقية التراث العالمي.
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STRATEGIC 
OBJECTIVES 
OF THE WORLD 
HERITAGE CONVENTION 
THE FIVE “CS”

tAbe’A pRogRAmme In tHe ARAb RegIon -  
tokyo, tsukubA, JApAn

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Capacity Building, Communication, Communities

The University of Tsukuba, located in Tokyo, Japan, 

invited ARC-WH’s TABE’A Programme to share its 

experience and knowledge with its postgraduate students 

studying towards at the ‘World Heritage and Sustainability’ 

Certificate Programme on Nature Conservation, from 

10th to the 15th of January, 2016. The Programme 

presented the recent progress and the capacity building 

activities on the World Heritage Convention for the 

Arab Region. The TABE’A Programme was also asked to 

discuss the extensive work and research accomplished in 

light of the preparation of the TABE’A II Report, as well 

as the implementation of the Upstream Process during 

the preparation of the aforementioned Iraqi Marshlands 

(Ahwar) nomination file preparation.

InteRnAtIonAl ConfeRenCe on  
‘InvestIng In CultuRe’ 

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communities, Communication

‘Investing in Culture: the Social and Economic Impacts’ 

was the first international conference of its kind in the 

Arab Region, and was held on 19th of January, 2016 at 

the Bahrain National Theatre and the ARC-WH premises. 

The conference was organised by the Bahrain Authority 

for Culture and Antiquities (BACA), ARC-WH and the 

French Foundation ‘Thinkers and Doers’. In attendance 

were over 300 cultural leaders and artists, investors, 

private sector and media  for the Middle East, Africa, 

Europe and America. 

The conference’s main objective was the discussion of the 

influence of social media and businesses on culture. The 

conference explored new projects, solutions and ideas of 

how investors could contribute to cultural conservation, 

and provide an opportunity for participants to share 

concrete sustainable ideas and solutions to achieve 

successful cultural projects.

 برنامــج طبيعة في المنطقة العربية
طوكيو، تسوكوبا، اليابان

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
  بنــاء القدرات، التواصل، المجتمع

دعت جامعة تســوكوبا في طوكيو باليابان برنامج »طبيعة« التابع 
للمركز اإلقليمي العربي إلى تبادل الخبرات والمعارف التي اكتســبها 

البرنامج اإلقليمي مع طالب الدراســات العليا المنتســبين لبرنامج شهادة 
»التراث العالمي واالســتدامة« للحفاظ على الطبيعة في الجامعة، وذلك 
من 10 إلى 15 يناير 2016، حيث تم  اســتعراض آخر التطورات وأنشــطة بناء 

القــدرات فــي المنطقة العربية وفق اتفاقية التراث العالمي. كما ُطلب 
من برنامج »طبيعة« مناقشــة الجهود والبحوث المكثفة التي أنجزها 
التقرير الثاني للبرنامج، فضاًل عن تســليط الضوء على تنفيذ العمليات 

األولية أثناء إعداد ملف ترشــيح موقع األهوار بالعراق.

المؤتمر الدولي 'االســتثمار في الثقافة'

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع، التواصل

 االســتثمار في الثقافة: اآلثار االجتماعية واالقتصادية« يعّد أول مؤتمر«
 دولــي من نوعــه في المنطقة العربية. ُعقد المؤتمر في 19 يناير 2016
 في مســرح البحرين الوطني والمركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

 بتنظيــم من هيئــة البحرين للثقافة واآلثار والمركز اإلقليمي العربي
 للتراث العالمي والمؤسســة الفرنسية »المفكرين والفاعلين«، وجمع
 أكثــر مــن 300 من القادة والفنانين في مجال الثقافة، بما في ذلك

 المســتثمرين والصناعات ووسائل اإلعالم الثقافية في منطقة الشرق
.األوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا

وهدف المؤتمر بشــكل رئيسي إلى مناقشة تأثير وسائل اإلعالم 
االجتماعية واألعمال التجارية على الثقافة. وناقش المؤتمر مشــاريعًا 

وحلواًل وأفكارًا جديدة تتعلق بكيفية تعزيز دعم المســتثمرين في 
الحفاظ على الثقافة، وأتاح الفرصة للمشــاركين لتبادل األفكار والحلول 

المســتدامة الواقعية لتأسيس مشاريع ثقافية ناجحة.

األهداف 
االستراتيجية 

 التفاقية
التراث العالمي

الخمسة األهداف 
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CollAboRAtIon WItH ‘lIfe beyond touRIsm’

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communication, Communities

The Romualdo Del Bianco and HE Sh. Mai bint Mohammed 

Al Khalifa signed a Memorandum of Understanding 

(MoU) on the 21st of January, 2016, between the two 

institutions - Romualdo Del Bianco Foundation–Life 

Beyond Tourism and ARC-WH - in the presence of the 

latter’s Director.   The MoU encompassed a series of 

proposals by the President of the Del Bianco Foundation 

regarding cooperation  between Bahrain and Florence. 

Life Beyond Tourism is a leading organisation in cultural 

tourism, as well as promoting intercultural dialogue 

through tourism.  Life Beyond Tourism outlined ways in 

which it could collaborate with the Government of Bahrain 

and ARC-WH towards advocating the importance of 

cultural heritage towards sustainable tourism.

‘lIfe beyond touRIsm’ التعــاون مع

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل، المجتمع

وقعت مؤسســة »روموالدو ديل بيانكو« مع المركز اإلقليمي العربي 
للتــراث العالمــي مذكرة تفاهم في 21 يناير 2016، وقد حضر رئيس المركز 

اإلقليمي العربي للتراث العالمي مراســم توقيع هذه المذكرة بين 
مؤسســة »روموالدو ديل بيانكو« - »Life Beyond Tourism« والمركز 
اإلقليمي العربي للتراث العالمي، وهي تشــمل مجموعة من االقتراحات 
التي قدمها رئيس مؤسســة »روموالدو ديل بيانكو« لترســيخ التعاون بين 

مدينة فلورنســا و مملكة البحرين.

وتعتبر منظمة »Life Beyond Tourism« في الســياحة الثقافية 
وتعزيز حوار الثقافات عبر الســياحة، وقد وضعت المنظمة ســبل التعاون 

بينهــا وبين حكومــة البحرين والمركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 
لنشــر الوعي حول مدى أهمية التراث الثقافي للســياحة المستدامة. 

Ashur (Qal’at Sherqat), Iraq. © Editions Gelbart 

آشور )القلعة الشرقية(، العراق.   

STRATEGIC 
OBJECTIVES 
OF THE WORLD 
HERITAGE CONVENTION 
THE FIVE “CS”

األهداف 
االستراتيجية 

 التفاقية
التراث العالمي

الخمسة األهداف 
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CultuRAl HeRItAge And sustAInAble 
development WoRksHop

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communication, Capacity Building

ARC-WH was invited by The Research Council (TRC) 

to participate in a two-day international workshop 

which took place from the 16th to 17th of February, 

2016, on the topic of ‘Cultural Heritage and Sustainable 

Development’ in Muscat, Oman. A number of cultural 

heritage specialists and institutions were also present 

at the workshops that primarily focused on cultural 

heritage and the role it plays towards creating sustainable 

development projects. 

CollAboRAtIon WItH tHe CultuRAl AttACHés of 
tHe ARAb stAtes

Leading Programme: Culture and Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Communication

With the continued aim of strengthening ties, cooperation 

and expanding the Arab cultural and natural heritage 

scope of work, a Memorandum of Understanding (MoU) 

was signed on the16th February, 2016 between ARC-WH 

and a number of Cultural Attachés of the Arab States to 

collaborate on activities related to the protection and 

promotion of Arab natural and cultural heritage.

ورشــة عمل:  التراث الثقافي والتنمية المستدامة

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
 التواصل، بناء القدرات

قام مجلس البحوث بســلطنة عمان بدعوة المركز اإلقليمي العربي 
للتراث العالمي للمشــاركة في ورشــة عمل دولية لمدة يومين حول 

التراث الثقافي والتنمية المســتدامة في مســقط، سلطنة عمان، حضرها 
عدد من مؤسسات التراث الثقافي.

التعــاون مع المالحق الثقافية للدول العربية

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي والطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون، التواصل

بهدف االســتمرار في تعزيز نطاق العالقات والتعاون العربي في 
مجــال التــراث الثقافي والطبيعي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم 

فــي 16 فبرايــر 2016 بين المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي وعدد 
من المالحق الثقافية للدول العربية للتعاون في األنشــطة المتعلقة 

بحمايــة وتعزيز التراث الطبيعي والثقافي العربي.
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buIldIng CApACIty on tHe mAnAgement of 
CultuRAl WoRld HeRItAge

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Capacity Building

ARC-WH offered a course to the professional staff of the 

Gulf Cooperation Council (GCC) in charge of managing 

World Heritage Sites at ARC-WH premises in Manama.  

The course was based on the methodology developed 

in the UNESCO Resource Manual: Managing Cultural 

World Heritage, and was part of the effort to strengthen 

the capabilities of Arab states to implement the World 

Heritage Convention.

Experts from Saudi Arabia, Kuwait, Oman, United 

Arab Emirates and Jordan participated in the course 

which covered the World Heritage Convention (1972), 

its concepts and Operational Guidelines; and the 

management systems of cultural sites, which are 

commonly based on three categories: elements, processes 

and results. Additionally, participants were introduced to 

the main components of a management plan.

tAbe’A pARtneRsHIp pRogRAmme And  
stRAtegy development

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Communication, Capacity Building, 

Credibility, Communities

TABE’A Programme is a partnership programme between 

IUCN and ARC-WH. Its main objective is to support and 

improve the implementation of World Heritage Convention 

in the Arab Region.

In response to the partnership organization signed by 

the two organizations on April 26, they both organized 

a workshop on the 4th and 5th of February, 2016.  It 

was attended by regional and national IUCN’s offices to 

develop a TABE’A Programme Strategy (2016-2019).  The 

Programme Strategy acknowledges the needs of the Arab 

Region identified by a Regional Action Plan prepared 

by the World Heritage Centre, as well as the two IUCN 

TABE’A Reports.

The strategy was directed by the following themes: 

building a network of regional experts, capacity building, 

achieving effective management and conservation, 

nomination and Upstream Processes, governance, as well 

as effective involvement of stakeholders by maximizing 

the role of local community in the conservation of World 

Heritage sites.

بنــاء القدرات في إدارة التراث الثقافي العالمي

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
بناء القدرات

كجــزء من الــدور الحيوي الذي يقوم به المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمــي في بناء قــدرات الدول العربية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي 
بشــكل أفضل، تم تنظيم دورة تدريبية في  المركز اإلقليمي العربي 
للتــراث العالمــي لخبراء مجلس التعاون الخليجي القائمين على إدارة 

مواقع التراث العالمي. واســتندت الدورة إلى المنهجية التي ينّص عليها 
»دليل اليونســكو للموارد: إدارة التراث الثقافي العالمي«.

وشــارك في الدورة خبراء من المملكة العربية السعودية والكويت 
وعمــان واإلمــارات العربية المتحدة واألردن، حيث تم تعريفهم باتفاقية 

التراث العالمي لعام 1972 ومفاهيمها ومبادئها التشــغيلية لتنفيذ 
اتفاقيــة التــراث العالمي ونظام إدارة المواقع الثقافية بمحاوره الثالثة، 

فضاًل عن العمليات والنتائج والعناصر الرئيســية لخطة اإلدارة.

وهدفت الدورة إلى تعزيز قدرات المهنيين وإرســاء فهم أفضل 
إلجراءات إدارة التراث العالمي والمبادئ التوجيهية واســتعراض أفضل 

الممارســات من أنحاء المنطقة مع المشاركين.

برنامج 'طبيعة' للشــراكة والتنمية االستراتيجية

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصــون، التواصل، بناء القدرات، المصداقية،

المجتمعات المحلية

كجــزء من الــدور الحيوي الذي يقوم به المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمــي في بناء قــدرات الدول العربية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي 

بشــكل أفضل، تم تنظيم دورة تدريبية في مكتب المركز في البحرين 
للموظفيــن الفنييــن في مجلس التعاون الخليجي القائمين على إدارة 

مواقع التراث العالمي. واســتندت الدورة إلى المنهجية التي ينّص عليها 
»دليل اليونســكو للموارد: إدارة التراث الثقافي العالمي«.

وشــارك في الدورة خبراء من المملكة العربية السعودية والكويت 
وعمان واإلمــارات العربية المتحدة واألردن، حيث تعريفهم باتفاقية 
التراث العالمي لعام 1972 ومفاهيمها ومبادئها التشــغيلية لتنفيذ 

اتفاقيــة التــراث العالمي ونظام إدارة المواقع الثقافية بمحاوره الثالثة، 
فضاًل عن العمليات والنتائج والعناصر الرئيســية لخطة اإلدارة.

وهدفت الدورة إلى تعزيز قدرات المهنيين وإرســاء فهم أفضل 
إلجراءات إدارة التراث العالمي والمبادئ التوجيهية واســتعراض أفضل 

الممارســات من أنحاء المنطقة مع المشاركين.
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Ancient Thebes with its Necropolis, Egypt. © Editions Gelbart 

مدينة طيبة القديمة ومقبرتها،مصر. 
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ARAb touRIsm dAy

Leading Programme: ARC-WH

strategic Objectives:  

Communities, Communication

ARC-WH celebrated ‘Arab Tourism Day’ on the 25th of 

February, 2016, in the presence of Dr. Taleb Al Rifai, 

Secretary-General of the United Nations World Tourism 

Organization (UNWTO), and HE Sh. Mai bint Mohammed 

Al Khalifa. Every year ARC-WH, in collaboration with the 

Bahrain Authority for Culture and Antiquities (BACA), 

chooses a theme to honour this day, and for the year 

2016, the celebration was dedicated to ‘Heritage in 

Danger in the Arab Region’.  

The President of the Bahrain Authority for Culture and 

Antiquities, and Chairperson of the ARC-WH Governing 

Board, HE Sh. Mai bint Mohammed Al Khalifa, stated that 

it was paramount for ARC-WH to celebrate this special 

occasion during a time when the World Heritage sites in 

the Arab Region are facing major loss and destruction due 

to the on-going conflicts. The event focused on raising 

awareness on the vulnerability of natural and cultural 

heritage during times of crisis.  

vIsIt of nyu (Abu dHAbI)

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communities, Capacity Building

As part of an initiative to engage and reach out to the 

public, especially the youth,

ARC-WH received 16 students visiting from the New 

York University of Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 

the 15th of March, 2016. The students visited the two 

inscribed UNESCO World Heritage sites belonging to 

the State Party of Bahrain - Qal’at Al Bahrain and the 

Pearling Path of Bahrain. The students were briefed on 

the main elements of the sites and on their Outstanding 

Universal Value (OUV).

يوم السياحة العربية

البرنامج الرئيســي:  المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع، التواصل

إحتفل المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي بـ »يوم الســياحة العربي« 
في 25 فبراير 2016 بحضور كل من ، األمين العام لمنظمة الســياحة 

العالمية التابعة لألمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي والشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفة. وكما جرت العادة في كل عام، اختار المركز، 
بالتعــاون مــع هيئة البحرين للثقافة واآلثار، موضوعًا لالحتفال بهذه 

المناســبة، وكان موضوع عام 2016 مكرسًا لالحتفال بمواقع التراث 
العربية المعرضة للخطر.

وذكــرت رئيس هيئة البحريــن للثقافة واآلثار ورئيس مجلس إدارة المركز 
اإلقليمــي العربي للتراث العالمي معالي الشــيخة مي بنت محمد آل 

خليفــة أنه من األهمية أن يقوم المركز باالحتفال بهذه المناســبة 
فــي ظــل ما تواجهه مواقع التراث العالمي فــي المنطقة العربية من 

خســائر وتدمير بســبب الصراعات الدائرة في المنطقة. وقد ركز هذا 
الحــدث على زيادة الوعي بُعرضة التــراث الطبيعي والثقافي للخطر في 

مثل تلك الظروف.

رة جامعة نيويورك )أبوظبي(

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع، بناء القدرات

في إطار ســعي المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي للتواصل مع 
الجمهور، ال ســيما الشــباب، استضاف المركز 16 طالبًا زائرًا من جامعة 

نيويــورك فــي أبوظبي في اإلمارات العربية المتحدة في 15 مارس 
2016، قامــوا فيهــا بزيارة موقعين في البحرين مدرجين في قائمة 

مواقع اليونســكو للتراث العالمي هما موقع قلعة البحرين وطريق 
اللؤلؤ وإطالعهم على العناصر الرئيســية للمواقع وتســليط الضوء على 

قيمتها العالمية االستثنائية.

21Total Number of Newly Inscribed
Properties Worldwide

Cultural 12
Natural 6
Mixed 3

عدد المواقع المسجلة حديثا 
في جميع انحاء العالم  

        المواقع الثقافية 
        المواقع الطبيعية

          المواقع المختلطة
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suppoRt foR pHAse III of tHe ‘AmAl In HeRItAge’ 
pRogRAmme

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Capacity Building, Communication

The ‘AMAL in Heritage’ Programme was divided into 

three phases – I. Preparedness, II. Response (adequately 

prepare professionals and stakeholders with effective 

tools, training and knowledge needed regarding the 

destructive aftermath of conflicts) and III. Recovery.

ARC-WH continues to provide support to the ‘Amal in 

Heritage’ Programme and its development.

From the 23rd to the 25th of October, 2016, ARC-WH 

organised a workshop, in partnership with the Global 

Heritage Fund (GHF) to test the prototype of ‘AMAL in 

Heritage’ mobile application and to ensure that it is ready 

to be launched. The workshop was attended by the 

project manager, the designer of the application, and 11 

participants from Bahrain, UAE, Iraq, Syria and Tunisia.

While still in its prototype form, the Rapid Damage 

Assessment application is a tool to assist experts and 

volunteers to effectively formulate and prepare for 

cultural heritage, during times of disaster and conflict - 

both moveable and immoveable.

lAunCH of ARC-WH nAtuRAl HeRItAge lIbRARy

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Communication

The Supreme Council for Environment (SCE) of the 

Kingdom of Bahrain generously donated its library to 

ARC-WH to offer the public and regional experts access 

to vital resources and books. The books include a range 

of subjects and genres on natural heritage, such as 

biodiversity, deserts and landscapes, as well as climate 

change studies and environmental studies. The library 

officially opened the natural heritage section on the 20th 

of March, 2016.

دعــم المرحلة الثالثة من برنامج أمل في التراث

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
بناء القدرات، التواصل

تم تقســيم مشــروع »أمل في التراث« إلى ثالث مراحل. المرحلة األولى: 
االســتعداد، والمرحلة الثانية: االســتجابة، والتي تشمل تزويد الم نيين 
والجهــات المعنيــة بما يحتاجونه من أدوات وتدريب ومعارف فعالة 
للتعامــل مع الدمــار التي تخلفه للصراعات، أما المرحلة الثالثة التي 

انطلقــت فتركز على عملية اإلصالح والتعافي.

ويواصــل المركــز اإلقليمي العربي للتراث العالمي تقديم الدعم إلى 
برنامــج »أمل في التراث« والعمل على تطويره.

وفــي هذا الصدد، نظم المركز بالشــراكة مع صندوق التراث العالمي 
ورشــة عمل من 23 إلى 25 أكتوبر 2016، حضرها مدير المشــروع 

ومصمم التطبيق، باإلضافة إلى 11 مشــاركًا من البحرين والشــارقة 
والعراق وســوريا وتونس الختبار النموذج األولي من »أمل في التراث« 

فــي تطبيقات الهاتف النقال للتأكد من اســتعداديته تمهيدًا لطرحه. 
وفــي حيــن ال يزال التطبيق فــي مرحلة النموذج األولي، إال أن تطبيق 

تقييم األضرار الســريعة يعتبر أداة هندســية مهمة لمساعدة الخبراء 
والمتطوعين وبشــكل فعال على القيــام بالتحضيرات الالزمة للتراث 

الثقافــي - ســواء كان قاباًل للنقــل أو غير قابل للنقل - في أوقات 
الكوارث والنزاعات.

تدشــين مكتبة التراث الطبيعي التابعة للمركز اإلقليمي 
العربي للتراث العالمي

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل

تبرع المجلس األعلى للبيئة بمملكة البحرين بســخاء بمكتبته إلى 
المركــز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي، األمر الذي يثري مكتبة المركز 

ويضــع محتوياتهــا من كتب وموارد حيوية في متناول يد الجمهور 
والخبراء اإلقليميين. وشــملت الكتب المتبرع بها شــتى المواضيع واألنواع 

المتعلقة بمجــال التراث الطبيعي، مثل التنوع البيولوجي والصحاري 
والمناظر الطبيعية ودراســات تغير المناخ والدراسات البيئية. وقامت 
المكتبة بافتتاح قســم التراث الطبيعي رســميًا في 20 مارس 2016.

IuCn And ARC-WH pARtneRsHIp ContInuAtIon

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Communication, Conservation, Capacity Building, 

Credibility, Communities

In April 2016, IUCN and ARC-WH renewed the mutual 

partnership agreement for the next four year to continue 

to support the implementation of the TABE’A Programme 

on natural World Heritage in the Arab Region.

تواصل الشــراكة مع االتحاد الدولي لصون الطبيعة 
والموارد الطبيعية

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
التواصــل، الصون، بناء القدرات، المصداقية، والمجتمع

جدد االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية والمركز 
اإلقليمي العربي للتراث العالمي في شهر أبريل 2016 اتفاقية الشراكة 

بينهما لمدة أربع سنوات إضافية، وذلك لالستمرار في دعم تنفيذ برنامج 
»طبيعة« المعنّي بالتراث العالمي الطبيعي في المنطقة العربية.
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CultuRAl pRACtICes In WoRld HeRItAge And 
RAmsAR sItes

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Communities, Communication, Conservation

Wetlands are home to an estimated one billion people 

worldwide. Along with being crucial to the environment, 

wetlands are extremely important for those living in 

arid and semi-arid regions found in the Arab world. To 

enhance wetland conservation, the Ramsar Convention 

on Wetlands (1975) and the World Heritage Convention 

(1972) collected considerable amounts of information on 

these sites, including cultural values and practices that 

lead to wetland preservation.

While both Ramsar and the World Heritage Convention 

provide data regarding conservation and documentation of 

how cultural practices and traditions can help contribute 

to the protection of Ramsar sites, the information is not 

adequately organised for stakeholders to make best use of it.

The Ramsar Secretariat, ARC-WH and IUCN (TABE’A 

Programme) arranged an agreement to prepare a study on 

cultural practices in Ramsar- and the World Heritage sites 

belonging to six Arab States: Algeria, Egypt, Iraq, Mauritania, 

Tunisia and Yemen. The study will be released in 2017.

الممارســات الثقافية في التراث العالمي ومواقع رامسار

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع، واالتصاالت، والصون

يقدر عدد سكان األراضي الرطبة في جميع أنحاء العالم بنحو مليار 
شخص. وباإلضافة إلى كونها ذات أهمية قصوى من منظور البيئة، فإن 

األراضي الرطبة مهمة للغاية أيضًا ألولئك الذين يعيشون في المناطق 
القاحلة وشبه القاحلة الموجودة في العالم العربي. ولتعزيز صون 

األراضي الرطبة، جمعت اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة واتفاقية التراث 
العالمي كمًا كبيرًا من المعلومات عن هذه المواقع، بما في ذلك 

القيم والممارسات الثقافية التي تسهم في صون األراضي الرطبة.

ومع أن اتفاقية رامســار واتفاقية التــراث العالمي توفران بيانات كثيرة 
تتعلق بصون وتوثيق كيف تســاهم الممارســات الثقافية والتقاليد 

في حماية مواقع رامســار، إال أن المعلومات ليســت منظمة بشكل 
جيــد مما يعيق وصول الجهات المعنية  إلــى المعلومات المطلوبة. 

وبنــاء على ذلك، قامت أمانة رامســار و المركــز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي وبرنامج »طبيعة« باالتفاق على إعداد دراســة وافية ســتصدر في 

عام 2017 عن الممارســات الثقافية في مواقع رامســار ومواقع التراث 
العالمــي التابعــة لـ 6 دول عربية، وهــي: الجزائر، مصر، العراق، موريتانيا، 

تونس، واليمن.

Ichkeul National Park, Tunisia. © Editions Gelbart 

محمية إشكل الوطنية، تونس.
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ARAbIC tRAnslAtIon of “RIgHt bAsed AppRoACH 
In tHe mAnAgement of WoRld HeRItAge sItes”

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Communication, Communities

A report in Arabic titled , “Right Based Approach in the 

Management of World Heritage Sites” in the region, was 

produced by ARC-WH, in collaboration with ICOMOS 

Norway, to provide support and information for the 

involvement of local communities, including women and 

younger generations, towards improved management and 

conservation of sites.

sAnd And seA In tHe ARAb RegIon

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Credibility, Communication

As part of the TABE’A Programme Strategy to support new 

nominations from the Arab Region, IUCN, in partnership 

with ARC-WH, produced two regional factsheets entitled 

‘Desert World Heritage and Marine World Heritage Sites 

in the Arab States’. Both factsheets include descriptions, 

definitions and key information on the two delicate 

ecosystems. The factsheets provide information about (on 

what? Conservation? Protections? marine and/or desert 

landscapes in the Arab Region.

During the World Heritage Committee meeting in Istanbul, 

ARC-WH organised an exhibition on the 12th of July, 2016 

entitled ‘Sand and Sea in the Arab Region’ where the the 

regional thematic factsheets were distributed.

eye on HeRItAge

Leading Programme: Natural and Cultural

strategic Objectives:  

Communities, Communication.

A documentary on the outstanding World Heritage site of 

Petra, Jordan, was screened on the 2nd of May, 2016 at 

ARC-WH’s premises to the public.

ترجمة النســخة العربية من »النهج القائم على الحقوق 
فــي إدارة مواقع التراث العالمي«

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل، المجتمع

بهــدف تعزيز »النهج القائــم على الحقوق في إدارة مواقع التراث 
العالمــي« في المنطقة، أعد المركز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي 
بالتعــاون مع المجلس الدولــي للمعالم والمواقع )إيكوموس( بإنتاج 

هــذا التقرير باللغة العربية في ســبيل تقديم الدعم والمعلومات 
إلشــراك المجتمعات المحلية، بما في ذلك المرأة واألجيال الشــابة، في 

عملية تحســين إدارة المواقع وصونها.

الرمال والبحار بالمنطقة العربية

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
المصداقية، التواصل

في إطار اســتراتيجية برنامج »طبيعة« لدعم الترشيحات الجديدة 
فــي المنطقــة العربية، قام االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد 
الطبيعيــة بالتعــاون مع المركز اإلقليمي العربي بإصدار ورقتين على 

مســتوى المنطقة حملتا عنوان »مواقع التراث العالمي الصحراوي 
ومواقــع التــراث العالمي البحري في الدول العربية«، واحتوات الصحيفتان 

أوصاف وتعاريــف ومعلومات مهمة عن هذين النظامين اإليكولوجيين 
الدقيقين. وتقدم هاتين الورقتين إرشــادات بشأن المناظر الطبيعية 

البحريــة و / أو الصحراويــة المحتملة في المنطقة العربية.

وخــالل اجتماع لجنة التراث العالمي الذي عقد في إســطنبول، نظم 
المركــز اإلقليمي العربي فــي 12 يوليو 2016 معرضًا بعنوان »الرمال 
والبحار في المنطقة العربية« لتدشــين هاتيــن الورقتين اإلقليميتين.

عين على التراث

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي و الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل، المجتمع

اســتضاف المركز اإلقليمي العربــي للتراث العالمي في 2 مايو 2016 
عرضــًا مفتوحًا للجمهور لفيلــم وثائقي عن موقع التراث العالمي 

المتميز في البتراء.
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RevIsIon And updAte of tHe 2005 ARAbIC veRsIon 
of tHe unesCo opeRAtIonAl guIdelInes

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communication

Following the request by Arab State Parties, the 2005 

Arabic version of the UNESCO Operational Guidelines for 

the Implementation of the World Heritage Convention 

was reviewed and updated in August 2016, to match 

the most recent 2016 English version. This initiative 

was undertaken in order to facilitate the accessibility of 

resources provided in the region’s language.

WAdI Rum on tHe tAbe’A pRogRAmme AgendA

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Communities, Capacity Building

The TABE’A Programme undertook two missions to the 

Wadi Rum Protected Area (WRPA) in Jordan in April and 

August 2016. The aim was to explore and understand the 

challenges faced by the mixed World Heritage site. The 

missions were also intended to provide technical guidance 

and support towards the enhancement of management 

measures, as well as to ensure sufficient conservation of 

the Outstanding Universal Value (OUV) of the property 

following the implementation of the World Heritage 

Committee recommendation 40 COM 7B.65. Due to the 

challenges faced by WRPA, the TABE’A programme agreed 

to support the conservation of the area, and to provide 

support through the following actions:  

1. Explore income generating alternatives through a 

communication meeting with the local community.

2. Support the maintenance of the communication 

between the Department of Antiquities (DoA) and WRPA 

concerning the development of cultural and natural 

databases.

3. Provide support to the development of communication 

materials to promote the OUV of the site.

4. Conduct a long-term capacity building programme 

with a focus on World Heritage Convention procedures, 

Environmental Impact Assessment (EIA) and Heritage 

Impact Assessment (HIA) for World Heritage sites.

مراجعة وتحديث النســخة العربية من المبادئ التوجيهية 
التشغيلية لليونسكو لعام 2005

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل

بنــاء على طلب من البلدان العربية، تمت مراجعة وتحديث النســخة 
العربية من المبادئ التوجيهية التشــغيلية لليونســكو في أغسطس 

آب 2016 لتتوافــق مع النســخة اإلنجليزية لعام 2016. وقد نفذت هذه 
المبادرة من أجل تيســير الوصول إلى المــوارد المتاحة بلغة المنطقة.

وادي رم فــي جدول أعمال برنامج »طبيعة«

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون، المجتمع، بناء القدرات

أرســل برنامج »طبيعــة« بعثتين إلى محمية وادي رم في أبريل 
وأغســطس 2016 من أجل استكشــاف وفهم التحديات التي تواجه 
موقــع التراث العالمي المختلط هذا. كمــا هدفت البعثتان أيضًا إلى 

توفيــر التوجيــه والدعم التقني لتعزيز تدابيــر اإلدارة، وتنفيذ توصية لجنة 
التــراث العالمي لضمان تحقيق الحــد المطلوب من الصون للقيمة 

العالمية االســتثنائية التي يمتاز بها الموقع.

ونظــرا للتحديات التي تواجهها المحميــة، وافق برنامج »طبيعة« على 
دعم الجهود الســاعية إلى صون المنطقة، ويأتي الدعم على شــكل 

اإلجراءات التالية:

1.   استكشــاف بدائــل موّلدة للدخل مــن خالل التواصل مع المجتمع 
المحلي.

2.   دعــم اســتمرار التواصل بين دائرة اآلثــار العامة ومحمية وادي رم فيما 
يتعلــق بتطوير قواعد البيانــات الثقافية والطبيعية.

3.   تقديم الدعم لتطوير المنشــورات التي تروج للقيمة االســتثنائية 
للموقع. العالمية 

4.   تنفيــذ برنامــج بناء القدرات على المــدى الطويل مع التركيز على 
إجــراءات اتفاقية التراث العالمي، ودراســات تقييم األثر على البيئة 

وتقييم األثر علــى التراث لمواقع التراث العالمي.

jordan

Coordinates: N29 38 23 e35 26 2
Date of Inscription: 2011
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Number of  
Newly Inscribed 
Sites in the  
Arab World 02

01. THE AHWAR OF SOUTHERN IRAq:  
REFUGE OF BIODIVERSITY AND  
THE RELICT LANDSCAPE OF  
THE MESOPOTAMIAN CITIES

criteria: (iii)(v)(ix)(x)

The Ahwar is made up of seven components: three 
archaeological sites and four wetland marsh areas in 
southern Iraq. The archaeological cities of Uruk and Ur 
and the Tell Eridu archaeological site form part of the 
remains of the Sumerian cities and settlements that 
developed in southern Mesopotamia between the 4th and 
the 3rd millennium BCE in the marshy delta of the Tigris 
and Euphrates rivers. The Ahwar of Southern Iraq – also 
known as the Iraqi Marshlands – are unique, as one of the 
world’s largest inland delta systems, in an extremely hot 
and arid environment.

02. SANGANEB MARINE NATIONAL  
PARK AND DUNGONAB BAY  
MUKKAWAR ISLAND MARINE  
NATIONAL PARK SUDAN

criteria: (vii)(ix)(x)

The property consists of two separate areas: Sanganeb is 
an isolated, coral reef structure in the central Red Sea and 
the only atoll, 25 km off the shoreline of Sudan. The second 
component of the property is made up of Dungonab Bay and 
Mukkawar Island, situated 125 km north of Port Sudan. It 
includes a highly diverse system of coral reefs, mangroves, 
seagrass beds, beaches and islets. The site provides a 
habitat for populations of seabirds, marine mammals, fish, 
sharks, turtles and manta rays. Dungonab Bay also has a 
globally significant population of dugongs. 
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 01. األهــوار جنوب العراق:
 مســطحات مائيــة مثااًل على

 التنّوع البيولوجــي والمناظر 
الخّلابة لمــدن بالد الرافدين

 (iii)(v)(ix)(x) المعايير: 

يضم هذا المكان ســّتة مواقع هــي: ثالثة مواقع أثرّية وأربعة مناطق 
رطبة ومســتنقعات جنوب العــراق. وتعد مدينتا أوروك وأور األثريتين 

باإلضافــة إلى الموقع األثري في مدينة إريدو )تل أبو شــهرين( جزءًا من 
آثار المدن والمباني الســومرّية التي أنشــئت في بالد ما بين النهرين بين 

األلفيتيــن الرابعة والثالثة قبل الميــالد على ضفاف نهري دجلة والفرات. 
وتعــّد أهوار جنوب العراق، مناطق فريدة مــن نوعها حيث فيها أكبر 

دلتــا داخلية في العالم فــي بيئة حارة وجافة للغاية.

02. المحميــة البحريــة القومية
 لســنجانب والحديقــة البحرية

القوميــة لخليــج جزيرة دنقناب
فــي جزيرة مكوار

(vii)(ix)(x) المعايير: 

يضــم الموقع منطقتين منفصلتين. األولى هي ســنجانب والتي تعد 
تجمعا للشــعاب المرجانّية المعزولة ويقع وســط البحر األحمر حيث 

يعــد هــذا الموقع الجزيرة المرجانيــة الوحيدة في هذا البحر على بعد 
25 كم من الســواحل الســودانّية. أما المنطقة الثانية فهي خليج جزيرة 

دنقــاب وجزيرة مكوار. وتقع هاتان الجزيرتان على بعد 125 كم شــمال 
مدينة بورســودان وفيهما مجموعة متنّوعة من الشــعاب المرجانّية 

ونباتات أيكة ســاحلية واألعشــاب البحرّية والشواطئ والجزر. ويقطن 
فــي هاتين المنطقتين مجموعة من الطيــور والثديات البحرية باإلضافة 

إلى أســماك القرش وشيطان البحر والســالحف. كما يعد خليج جزيرة 
دنقاب مســكنًا مهّمًا لحيوان األطوم البحري.

عدد المواقع الجديدة 
المدرجة في العالم 
العربي

Samarra Archaeological City, Iraq. © Editions Gelbart 

مدينة سامراء األثرية، العراق.
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neW mARIne WoRld HeRItAge sIte In sudAn

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation

A technical visit by ARC-WH through the TABE’A 

Programme was arranged from the 24th to 29th of 

April, 2016, to the Sanganeb Marine National Park and 

Dungeness Bay, located in Sudan. During the visit, the 

site was also in the process of being evaluated for its 

inscription on the UNESCO World Heritage List.

This site has been on the Tentative List since 2004, and 

the programme aimed to provide support to the Sudanese 

authorities to improve the management and conservation, 

and to implement the recommendations of the World 

Heritage Committee towards its inscription. The visit 

consisted of several meetings with different stakeholders 

and members of the local community to provide guidance 

to the State Party of Sudan towards the enhancement 

of management and conservation of the site, with an 

emphasis on the importance of updating the management 

strategies for the Sanganeb Marine National Park and 

Dungeness Bay.  

To support and ensure that the State Party of Sudan 

follows the recommendations made by the World 

Heritage Committee, ARC-WH allocated a fund to 

develop and integrate management frameworks and to 

provide technical support. The project will also include 

a capacity building programme on the development and 

implementation of adequate management plans.  

sudan

Coordinates: N19 44 10 e37 26 35

Date of Inscription: 2016

WAdI Al HItAn open AIR museum

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Communities, Communication

Inscribed as a UNESCO World Heritage site in 2005, 

Wadi Al Hitan (the Valley of the Whales), in Egypt, holds 

within its borders, a vast array of preserved fossils that 

tell a story of an evolutionary transition of ocean-based 

mammals in the final stages of losing their hind limbs and 

becoming ocean-going mammals 55 million years ago.

ARC-WH visited the Fossil and Climate Change Museum 

in Wadi Al Hitan, the only natural World Heritage site in 

Egypt. This visit included a tour of the Wadi Al Rayyan 

Protected Area which includes the Wadi Al Hitan property.

The site represents the benefits of the involvement 

of local communities towards the management and 

development of World Heritage sites.

Following the mission undertaken by the programme, Wadi 

Al Hitan was presented as one of the case studies during the 

International Conference of World Heritage and Museums, 

which took place in Paris, France, in November 2016.

موقع تراث عالمي بحري جديد في الســودان

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون

قــام المركز اإلقليمي العربي للتــراث العالمي من خالل برنامج »طبيعة« 
بزيارة فنية اســتمرت من 24 إلى 29 أبريل 2016 إلى متنزه ســنقنيب 

البحــري الوطني وخليج دنقنب في الســودان. وكان الموقع أثناء الزيارة 
فــي طــور التقييم تمهيدًا إلدراجه في قائمة اليونســكو للتراث العالمي.

الموقع مدرج في القائمة المؤقتة منذ عام 2004، ويهدف البرنامج إلى 
تقديم الدعم لتحسين عمليات اإلدارة والصون التي تقوم بها السلطات 

السودانية التي كانت قد استجابت أيضًا لتوصيات لجنة التراث العالمي 
إلدراج الموقع. وشملت الزيارة عدة اجتماعات مع مختلف الجهات 

المعنية وأفراد المجتمع المحلي لتقديم اإلرشاد إلى السودان من أجل 
تعزيز إدارة وصون الموقع، مع التأكيد على أهمية تحديث استراتيجيات 

اإلدارة لمتنزه سنقنيب البحري الوطني وخليج دونجينيس.

ومــن أجل دعم وضمان التزام الســودان بالتوصيات الصادرة عن لجنة 
التــراث العالمي، خصص المركز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي 

صندوقــًا لتطوير ودمج خطط اإلدارة وتقديم الدعم الفني، وســيتضمن 
المشــروع أيضًا برنامجًا لبناء القــدرات لوضع وتنفيذ الخطط اإلدارية.

متحف وادي الحيتان المفتوح

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون، المجتمع، التواصل

تحتوي المشــاهد الطبيعيــة الخالبة لوادي الحيتان، والذي تم إدراجه 
كموقــع للتراث العالمي لليونســكو في عام 2005، على مجموعة 

واســعة من األحافير المحفوظة التــي تحكي قصة آخر مراحل تطور 
الثدييــات البحرية من حيث فقدان أطرافهــا الخلفية واالنتقال للعيش 

على اليابســة قبل 55 مليون سنة.

وقــام المركز اإلقليمي العربي للتــراث العالمي بزيارة متحف األحافير 
وتغيــر المناخ في وادي الحيتان، وهو الموقــع الطبيعي الوحيد للتراث 

العالمي في مصر، وشــملت الزيــارة جولة في محمية وادي الريان التي 
يقــع داخل حدودها موقع وادي الحيتان.

يمثــل الموقع أحد أفضل األمثلة على المشــاركة المفيدة للمجتمع 
المحلي فــي إدارة وتطوير مواقع التراث العالمي.

وبعــد االنتهــاء من الزيارة، تم تقديم دراســة حالة عن وادي الحيتان في 
المؤتمــر الدولي للتراث العالمي والمتاحف الذي عقد في باريس بفرنســا 

في نوفمبر 2016.
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Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay – 
Mukkawar Island Marine National Park, Sudan. © Cousteau

المحمية البحرية القومية لســنجانب والحديقة البحرية القومية 
لخليج جزيرة دنقناب في جزيرة مكوار،ســودان.
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WoRksHop on tHReAtened WoRld CultuRAl 
HeRItAge In tHe ARAb RegIon

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communication, Conservation

The cultural programme of ARC-WH was invited to give 

a keynote speech on the ‘Identity Integrity - Security: 

Heritage in Emergency’, regarding ‘Threatened World 

Cultural Heritage in the Arab Region’ on the 19th to the 

21st May, 2016.

The meeting was organised by the International 

Committee On Risk Preparedness (ICROP), affiliated 

with ICOMOS, and was held in Montreal at the Canadian 

Center for Architecture. This meeting also discussed the 

destruction of cultural heritage, specifically World Heritage 

sites, due to armed conflicts in the Arab Region.

ورشــة عمل حول التراث الثقافي العالمي المهدد في 
المنطقة العربية

البرنامج الرئيســي:  التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل، الصون

تلقــى البرنامــج الثقافي التابع للمركز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي 
دعوة إللقاء كلمة رئيســية حملت عنوان »ســالمة وأمن الهوية: التراث 
فــي حاالت الطوارئ«، والتي تناولت »التــراث الثقافي العالمي المهدد 

فــي المنطقــة العربية« في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2016.

نظمــت االجتماع اللجنة الدولية لالســتعداد للمخاطر التابعة للمجلس 
الدولــي للمعالم والمواقع وعقد في المركز الكندي للهندســة 

المعماريــة في مونتريال، وتنــاول االجتماع أيضًا دمار التراث الثقافي، 
ال ســيما مواقع التراث العالمي، بســبب النزاعات المسلحة الدائرة في 

العربية. المنطقة 

Old Walled City of Shibam, Yemen. © Editions Gelbart 

مدينة شــبام القديمة وسورها، اليمن.
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tAbe’A pRogRAmme In IuCn WoRld ConseRvAtIon 
CongRess, HAWAI’I

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Communication

The TABE’A Programme provided its input at the IUCN 

World Conservation Congress (WCC) during a workshop 

on the topic of ‘World Heritage Upstream Processes and 

Beyond: Promoting Creative Approaches to Strengthen the 

Implementation of the World Heritage Convention’ that took 

place on the 5th of September, 2016, at the International 

Convention Centre in Honolulu, Hawai’i. The objective of 

the workshop was to share lessons and experiences related 

to Upstream Processes, as well as other ways in which 

the Advisory Bodies could support State Parties towards 

the implementation of the World Heritage Convention and 

develop a set of recommendations.

The TABE’A Programme demonstrated its expertise on 

Upstream Processes by presenting regional case studies. 

A number of issues and challenges were identified at the 

workshop. The workshop was designed primarily for World 

Heritage audiences, i.e. the Advisory Bodies, IUCN members 

and partners, including those interested in enhancing the 

implementation of the World Heritage Convention.

برنامــج »طبيعــة« في المؤتمر العالمي لصون الطبيعة التابع 
لالتحــاد الدولي لصون الطبيعة ، هاواي

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل

شــارك برنامج »طبيعة« في المؤتمر العالمــي لصون الطبيعة التابع 
لالتحــاد الدولي لصون الطبيعة عبر ورشــة عمل بعنوان »عمليات التراث 

العالمــي في المراحل التمهيدية ومــا بعدها: تعزيز النهج اإلبداعية 
لتعزيــز تنفيــذ اتفاقية التراث العالمي«، والتي عقدت في 5 ســبتمبر أيلول 

2016 في مركز المؤتمرات الدولي في هاواي. وهدفت الورشــة إلى 

تبــادل الدروس والخبرات المتعلقة بعمليــات المراحل التمهيدية، فضاًل 
عن الســبل األخرى التي يمكن للهيئات االستشــارية من خاللها أن تدعم 

الــدول األعضاء في تنفيذ اتفاقيــة التراث العالمي ووضع مجموعة 
من التوصيات. واســتعرض برنامج »طبيعة« أثناء ورشــة العمل معارفه 

وخبراتــه في العمليات التمهيدية من خالل تقديم عدة دراســات حاالت 
فــي المنطقة، وتم أثناءها أيضًا تحديــد عدد من القضايا والتحديات. 
aالعالمي، وهي الهيئات االستشــارية والدول األعضاء والشــركاء، بمن 

فيهــم أولئك المهتمين بتطويــر اتفاقية التراث العالمي.

IntRoduCtIon to WoRld HeRItAge

Leading Programme: ARC-WH

strategic Objectives:  

Communication, Communities, Capacity Building

A public seminar was held at ARC-WH between the 7th 

and 10th of November, 2016, to introduce the concept 

of World Heritage to the public. The event was attended 

by approximately 20 people of different nationalities. The 

seminar sought to achieve a comprehensive understanding 

of World Heritage concepts and its vital role in the 

protection of natural and cultural heritage.

مقدمة في التراث العالمي

البرنامج الرئيســي:  المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

 األهداف االستراتيجية:
التواصل، المجتمع، بناء القدرات

عقــدت ندوة عامة في المركز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي 
فــي الفترة من 7 إلى 10 نوفمبــر 2016 تهدف إلى تعريف الجمهور 

بمفهــوم التراث العالمي. وحضر هذه الفعالية حوالي 20 شــخصًا من 
جنســيات مختلفة. وســعت الندوة إلى تحقيق فهم أفضل لمفاهيم 
التــراث العالمي ودورها الحيوي في حمايــة التراث الطبيعي والثقافي.
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exploRIng nAtuRAl HeRItAge In sAudI ARAbIA

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Credibility

The TABE’A Programme conducted a mission organised by 

the Saudi Commission for Tourism and National Heritage 

(SCTH) to the State Party of Saudi Arabia between the 

18th and 21st of September, 2016. The mission came 

as a response to the request by the SCTH for technical 

advice on the identification of potential natural World 

Heritage sites in Saudi Arabia, as well as for assistance in 

the development of a national action plan for the natural 

heritage programme.

The visit also included advising the State Party of Saudi 

Arabia on a tourism development project for the volcanic 

site Al Wahbah Crater.

“enHAnCIng ouR HeRItAge toolkIt” ApplICAtIon 
to CultuRAl HeRItAge

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation

“Enhancing our Heritage Toolkit” (EoH) is based on the 

analysis of an entire management cycle, including its 

context (values and threats), planning, inputs, processes, 

outputs and outcomes. The toolkit provides technical 

guidance for the development of a monitoring system 

and tools for carrying out a detailed assessment of the 

management effectiveness. It was designed in collaboration 

with World Heritage site managers to complement the 

current monitoring of sites, and to identify and fill any gaps 

to effectively provide a comprehensive assessment.

The TABE’A Programme joined other international experts 

in a two-day workshop held at the IUCN Headquarters in 

Gland, Switzerland, to discuss the potential revision of the 

EoH toolkit between the 10th and 11th of October, 2016. 

The Programme will also test the updates during a regional 

workshop that will take place in the upcoming year 2017.

استكشــاف التراث الطبيعي في المملكة العربية السعودية

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون، المصداقية

نفــذ برنامــج »طبيعة« بعثة نظمتها هيئة الســياحة واالثار إلى بالمملكة 
العربية الســعودية في الفترة من 18 إلى 21 ســبتمبر 2016. وجاءت 

البعثة اســتجابة لرغبة الهيئة في الحصول على المشــورة الفنية بشــأن 
تحديــد مواقع التراث العالمي الطبيعيــة المحتملة في المملكة 

العربية الســعودية، فضاًل عن المســاعدة في وضع خطة عمل وطنية 
لبرنامج التراث الطبيعي.

وشــملت الزيارة أيضا تقديم المشــورة للمملكة العربية السعودية 
بشــأن مشروع تنمية الســياحة لموقع فوهة الوعبة البركانية.

 تطبيــق »تعزيز مجموعة أدوات التراث خاصتنا« 
على التراث الثقافي

البرنامج الرئيسي: التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون

تســتند »تعزيز مجموعة أدوات التــراث خاصتنا« إلى تحليل كامل لدورة 
اإلدارة، بما في ذلك الســياق )القيــم والتهديدات(، التخطيط، المدخالت، 

العمليــات، المخرجات، والنتائج. وتوفر مجموعة األدوات اإلرشــاد الفني 
لوضــع نظام للرصد وأدوات إلجــراء تقييم مفّصل لمدى فعالية اإلدارة. 

وقــد تم تصميمه بالتعاون مع مدراء مواقــع التراث العالمي كتكملة 
لعمليــات الرصد الجارية حاليــًا للمواقع وتحديد وملء أي ثغرات كامنة 

للتمكن من تنفيذ تقييم شــامل وفعال. وشــارك برنامج »طبيعة« جنبًا 
إلى جنب مع خبراء دوليين آخرين في ورشــة عمل اســتمرت ليومين 

فــي 10 و 11 أكتوبــر 2016 أقيمت في مقــر االتحاد الدولي لصون الطبيعة 
والموارد الطبيعية بسويســرا لمناقشــة إمكانية تنقيح مجموعة أدوات 

التراث. وســيقوم البرنامج باختبار التحديثات خالل ورشــة عمل إقليمية 
مــن المقــرر إقامتها في وقت الحق من عام 2017.

STRATEGIC 
OBJECTIVES 
OF THE WORLD 
HERITAGE CONVENTION 
THE FIVE “CS”

األهداف 
االستراتيجية 

 التفاقية
التراث العالمي

الخمسة األهداف 



 59 ARC-WH    ANNUAL REPORT 2016

Historic City of Meknes, Morocco.  © Editions Gelbart 

مدينة مكناس التاريخّية، المغرب.
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RegIonAl WoRksHop on ‘WoRld HeRItAge 
nomInAtIons: ApplICAtIon of tHe stAtement of 
outstAndIng unIveRsAl vAlue (soouv)’

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Capacity Building, Communication

As part of its mission and efforts to address the 
underrepresented natural heritage sites within the Arab 
Region, ARC-WH seeks to support the nomination and 
preservation of future natural World Heritage sites located 
in the region, many of which are outstanding testaments 
to the region’s rich terrestrial and marine biodiversity, as 
well as desert landscapes. Therefore, a regional workshop 
was organised in close cooperation with IUCN at ARC-
WH’s premises with the title ‘World Heritage Nominations: 
Application of the Statement of Outstanding Universal Value 
(SoOUV)’. The workshop took place from the 7th to the 
10th November, 2016, and was attended by 25 experts 
from 15 different countries. The aim was to train and 
enhance the experts’ capacities to identify the Outstanding 
Universal Value of a potential World Heritage site with 
regards to the process of preparing a nomination.  

The workshop tackled a number of common challenges faced 
when a nomination for a potential natural World Heritage 
site is put forth that could potentially weaken and jeopardize 
its success. It provided and familiarised experts with a 
number of procedures as well as scientific data and additional 
information on the values and conditions of properties.

At the end of the workshop the experts came out with a 
set of recommendations as the following:

1. Establish a voluntary regional network of experts to 
support the implementation of the TABE’A Programme 
Strategy.

2. Develop a website for the regional network.

3. Establish a database for all resources, researches and 
studies on natural heritage in the Arab Region with a focus 
on World Heritage sites.

ورشــة عمل إقليمية »ترشــيح التراث العالمي: تطبيق بيان 
القيمة العالمية االستثنائية«

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
بناء القدرات، التواصل

نظــم االتحاد الدولي لصون الطبيعة والمــوارد الطبيعية، بالتعاون 
الوثيــق مع المركز اإلقليمي العربــي للتراث العالمي، حلقة عمل 

إقليميــة أقيمت في المركز حملت عنوان »ترشــيح التراث العالمي: 
تطبيق بيان القيمة العالمية االســتثنائية«، وذلك كجزء من رســالة المركز 
وجهــوده الراميــة إلى تعزيز تمثيل مواقع التــراث الطبيعي في المنطقة 

العربية ودعم ترشــيح مواقع التــراث العالمي الطبيعية الموجودة 
فــي المنطقة والمحافظة عليها، والتي يمثل العديد منها شــهادات 
مهمــة على التنوع البيولوجي األرضــي والبحري الغني في المنطقة، 

وكذلك المشــاهد الطبيعية الصحراوية. اســتمرت ورشة العمل من 7 
إلــى 10 نوفمبــر 2016، وحضرها 25 خبيــرًا من 15 دولة مختلفة، وهدفت إلى 

تدريــب وتعزيز قدرات الخبراء على تحديد القيمة العالمية االســتثنائية 
لموقــع التراث العالمي المحتملة فيما يتعلق بعملية الترشــيح.

كما تناولت الورشــة عددًا من التحديات المشــتركة أثناء عملية ترشيح 
موقــع ما إلدراجه على الئحة التراث العالمي، والتي من شــأنها إضعاف 

فــرص نجاحه. وتم أثناءها تعريــف الخبراء بعدد من اإلجراءات وتوفير 
بيانــات ومعلومــات علمية عن قيم وحالة المواقع.

وخــرج الخبراء في ختام الورشــة بمجموعة من التوصيات، وهي:

1.  إنشــاء شــبكة إقليمية من الخبراء المتطوعين لدعم تنفيذ 
اســتراتيجية برنامج »طبيعة«.

2.  تطوير موقع إلكتروني للشــبكة اإلقليمية.

3.  إنشــاء قاعدة بيانات لجميع الموارد والبحوث والدراســات حول 
التــراث الطبيعــي في المنطقة العربية، مــع التركيز على مواقع التراث 

العالمي.

ورشــة عمل التراث العالمي و التنمية المستدامة

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
 بنــاء القدرات، المجتمعات و الصون

شــارك المركز اإلقليمي جنبا إلى جنب مع المشــاركين اآلخرين، بحضور 
ورشــة العمل للخبراء حول التراث العالمي و التنمية المســتدامة - من 

السياسة إلى العمل«.

وركزت حلقة العمل على وضع خطوات ملموســة لتحويل سياســة 
التنمية المســتدامة إلى »ممارســات معيشــية« ضمن الية عمل اتفاقية 

التــراث العالمــي، حيث تقوم الهيئات االستشــارية )إيوصن و إيكروم 
و إكوموس( بدورا هاما فيها. الورشــة ناقشــت ايضا  ســبل تنفيذ 

السياســات فــي جميع أنحاء اتفاقية التــراث العالمي و االطالع على 
طــرق مفيــدة لتحديدها المجاالت ذات األولوية فيمــا يتعلق بعمل 

االستشارية. الهيئات 

WoRld HeRItAge And sustAInAble development 
WoRksHop

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Capacity Building, Communities, Conservation

From the 14th to the 17th of November, 2016, ARC-

WH, along with other participants, attended the ‘Expert 

Workshop on the World Heritage and Sustainable 

Development – From Policy to Action’.

The workshop focused on establishing concrete steps to 

transform the sustainable development policy into a ‘living 

practice’ within the World Heritage Convention processes, 

wherein the Advisory Bodies (IUCN, ICCROM and ICOMOS) 

would play an important role. The workshop also explored 

opportunities for the policy implementation across the 

World Heritage Convention and helpful ways to define 

priority areas regarding the Advisory Bodies work.
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InteRnAtIonAl ConfeRenCe on WoRld HeRItAge 
sItes And museums

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communities, Capacity Building, Communication, 

Credibility, Conservation

ARC-WH and UNESCO jointly organised an ‘International 

Conference on World Heritage Sites and Museums’ held 

at the UNESCO Headquarters in Paris, France, on the 2nd 

and 3rd of November, 2016, in cooperation with ALECSO, 

ICOM, ICOMOS, IUCN and ICCROM.  

The conference highlighted the crucial mediating role played 

by museums and how they are responsible for conveying 

the Outstanding Universal Value (OUV) of sites, as well as 

their shared history, common duties towards the promotion 

of World Heritage and the integrity of sites. In the face of 

on-going threats towards World Heritage sites and their 

OUV, museums can be used as a means of propagating 

education, awareness and community participation.

5tH AnnuAl CooRdInAtIon meetIng of tHe 
unesCo WoRld HeRItAge-RelAted CAtegoRy 2 
InstItutes And CentRes

Leading Programme: Culture

strategic Objectives:  

Communication, Credibility, Capacity Building, Conservation

On the 22nd of November, 2016, ARC-WH was invited 

to co-chair the third technical session held during the 

5th Annual Coordination Meeting of the UNESCO World 

Heritage-related Category 2 Institutes and Centres. 

ARC-WH attended the technical meetings which were 

held over a three-day span. The meeting included the 

Consultative Dialogue on Kailash Sacred Landscape, the 

Consultative Dialogue on Cultural Landscapes, Mixed 

and Transboundary Heritage Sites during the UNESCO 

Category 2 Centre on Natural World Heritage Management 

and Training (NWHMT) for Asia-Pacific Region, Wildlife 

Institute of India, Dehradun.

Participants from other Category 2 Centres were informed 

about the annual activities undertaken by ARC-WH, 

as well as the continuous collaboration with the World 

Heritage Centre.

المؤتمــر الدولي لمواقع التراث العالمي والمتاحف

البرنامج الرئيسي: التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمــع، بناء القدرات، التواصل، المصداقية، والصون

نظم المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي واليونســكو مؤتمرا دوليًا 
حول مواقع التراث العالمي والمتاحف الذي عقد في مقر اليونســكو 

بباريس في 2 و 3 نوفمبر / تشــرين الثاني 2016، بالتعاون مع أاللكســو، 
إكــروم، إكوموس، و المنظمة العالمية لحماية الطبيعة.

وأبرز المؤتمر الدور الحاســم الذي تلعبه المتاحف كوســطاء وكيف 
تحمل على عاتقها مســؤولية نقل القيمة العالمية االســتثنائية 

للمواقع وتاريخها، باإلضافة إلى واجباتها المشــتركة في ســبيل تعزيز 
التراث العالمي وســالمة المواقع. وفي ظل التهديدات المســتمرة التي 
تواجههــا مواقع التراث العالمي وقيمتها العالمية االســتثنائية، يمكن 

اســتخدام المتاحف كوسيلة لنشــر المعرفة والتوعية وتعزيز المشاركة 
المجتمعية.

االجتماع التنســيقي السنوي الخامس لمؤسسات ومراكز 
اليونســكو المعنية بالتراث العالمي من الفئة الثانية

البرنامج الرئيســي:   التراث الثقافي

 األهداف االستراتيجية:
التواصــل، المصداقية، بناء القدرات، الصون

فــي 22 نوفمبــر 2016، ُدعي المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 
لشــراكة رئاسة الدورة الفنية الثالثة التي عقدت خالل االجتماع 

التنسيقي الســنوي الخامس لمؤسسات ومراكز اليونسكو المعنية 
بالتــراث العالمــي من الفئة 2، وحضر المركز االجتماعات الفنية التي دارت 

على مدى ثالثة أيام، وشــملت تلك االجتماعات الحوار التشــاوري بشأن 
المشــهد الطبيعي المقدس لكايالش والحوار التشاوري بشأن المناظر 

الطبيعيــة الثقافية ومواقع التراث المختلطة والعابرة للحدود، وتم 
ذلك في معهد الحياة البرية في الهند، دهرادون، وهو مركز اليونســكو 

مــن الفئة الثانيــة المعني بإدارة التراث العالمي الطبيعي والتدريب في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتم إطالع المشــاركين من مراكز الفئة الثانية األخرى على األنشــطة 
الســنوية التي يقوم بها المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 

والتعاون المســتمر مع مركز التراث العالمي.
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WoRld HeRItAge volunteeRs

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Communities, Capacity Building

The TABE’A Programme arranged a one-day birdwatching 

event on the 12th of November, 2016, alongside the 

World Heritage Volunteers Programme (WHV) that took 

place at the inscribed UNESCO World Heritage site, 

Qala’at Al-Bahrain (Bahrain Fort).

The event targeted a group of youth from different 

countries who actively participated in the World Heritage 

Volunteers Programme 2016 that was coordinated by the 

Good Word Society. The goal of the programme was to 

demonstrate the importance of natural heritage and birds 

by using live examples in order to acquire their support 

and advocacy for natural heritage conservation.

ARC-WH contributed to this event by offering a series of 

technical lectures that started in the morning at Qal’at Al-

Bahrain, demonstrating the natural aspects of this cultural 

World Heritage Site. This was then followed by technical 

tutorials on birdwatching, bird-counting techniques, and 

an introduction to wildlife photography.

برنامج متطوعين التراث العالمي

البرنامج الرئيســي:  التراث العالمي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع، بناء القدرات

نظــم برنامــج »طبيعة« في 12 نوفمبر 2016 برنامجًا لمراقبة ورصد 
الطيور اســتمر ليوم واحد، وذلك في إطار برنامج متطوعين التراث 

العالمــي الــذي أقيم في قلعة البحرين،  موقع مدرج على الئحة التراث 
العالمي.

واســتهدفت الفعالية مجموعة من الشــباب من مختلف البلدان ممن 
شــاركوا بفاعلية في برنامج متطوعي التراث العالمي لعام 2016 الذي 
نســقته جمعية الكلمة الطيبة، وكان الهدف من البرنامج إثبات أهمية 

التراث الطبيعي والطيور باســتخدام األمثلة الحية، وذلك في ســبيل 
الحصول على الدعم لصون التراث الطبيعي. وســاهم المركز اإلقليمي 

العربي في الفعالية من خالل تقديم سلســلة من المحاضرات الفنية 
بــدءًا مــن صباح ذاك اليوم في قلعة البحرين من أجل إظهار الجوانب 

الطبيعيــة لهــذا التراث الثقافي العالمي، وأعقب ذلك عمل دروس فنية 
حــول مراقبــة الطيور وطرق حصر عددها ، باإلضافة إلى مقدمة حول 

فــن التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية.

Aflaj Irrigation Systems of Oman, Oman. © Editions Gelbart 

أنظمة الري ) األفالج(،ُعمان .
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ARAb poetRy dAy

Leading Programme: ARC-WH

strategic Objectives:  

Communities  

In honor of Arab Tourism Day, and in partnership with 

the Arab League Educational, Cultural and Scientific 

Organization (ALECSO), the Shaikh Ebrahim Center 

for Culture and Research and ARC-WH celebrated this 

occasion on the 22nd of March, 2016, by inviting a 

number of poets and intellectuals to attend a symposium 

on poetry written by Nizar Qabbani - the famous Syrian 

diplomat, poet and publisher.

Following the symposium, a concert was held featuring the 

artist Jahida Wehba and Amani bin Tara who sang from a 

selection of Nizar Qabbani’s most celebrated works. 

InteRnAtIonAl fRAnCopHonIe dAy

Leading Programme: ARC-WH

strategic Objectives:  

Communities, Communication  

On the 23rd of March, 2016, in celebration of the 

International Francophonie Day, ARC-WH screened a 

French movie titled, ‘Parfums de l’Arabie Heureuse’ 

dealing with the topic of cultural heritage in Yemen, 

Oman and Saudi Arabia.

يوم الشعر العربي

البرنامج الرئيســي:  التراث غير المادي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع

إحتفل مركز الشــيخ إبراهيم للثقافة والبحوث والمركز اإلقليمي العربي 
للتــراث العالمي بالتعاون مــع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

بيوم الشــعر العربي في 22 مارس 2016، حيث دعي عدد من الشــعراء 
والمثقفين لحضور ندوة عن شــعر نزار قباني، الدبلوماســي والشاعر 

والناشر السوري المعروف.

وأقيم عقب الندوة حفل موســيقي أحيته الفنانة جاهدة وهبة وأماني 
بــن طارة اللتان غنتا مجموعة مختارة من أبرز أعماله.

اليوم الدولي للغة الفرنسية

البرنامج الرئيســي: التراث غير المادي

 األهداف االستراتيجية:
المجتمع، واالتصاالت

احتفاال باليوم الدولي للغة الفرنســية، نظم المركز اإلقليمي العربي 
للتراث العالمي في 23 مارس 2016 عرضًا للفيلم الوثائقي الفرنســي 
»العطــور العربيــة الرائعة« الذي يتناول التراث الثقافي في اليمن وُعمان 

والمملكة العربية السعودية.

عدد المواقع المسجلة 55
على قائمة التراث 
العالمي في خطر
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Socotra Archipelago, Yemen.  © Editions Gelbart 

أرخبيل سقطرى، اليمن.
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ARC-WH fundRAIsIng And ACtIon plAn foR tHe 
soCotRA ARCHIpelAgo, yemen 

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Communities, Credibility

The “Socotra Archipelago, in the northwest Indian Ocean 

near the Gulf of Aden, […] comprised of four islands and 

two rocky islets.  The site is of universal importance 

because of its biodiversity with rich and distinct [and at 

times endemic] flora and fauna: 37% of Socotra’s 825 

plant species, 90% of its reptile species and 95% of its 

land snail species do not occur anywhere else in the world 

[…]. Large populations of birds can be found on Socotra, 

as well as highly diverse marine life, with 253 species of 

reef-building corals, 730 species of coastal fish and 300 

species of crab, lobster and shrimp.”  

(Source: UNESCO World Heritage Centre)

The Socotra Archipelago, sometimes called the ‘Galapagos 

of the Indian Ocean’, was inscribed in 2008 as a UNESCO 

World Heritage List. 

sOcOtRA

Inscribed in 2008 under criterion x

soCotRA Response ACtIon plAn

In November 2015, the Socotra Archipelago was hit by two 

devastating cyclones named ‘Chapala’ and ‘Megh’, causing 

severe damage to marine and terrestrial environments 

and destroying the livelihood of many people - leaving 

seventeen dead and many others displaced. Rapid surveys 

conducted by the Environment Protection Authority of 

Socotra (EPA) revealed the serious damages inflicted upon 

this globally recognized biodiverse hotspot.

In response to this destruction, ARC-WH, in collaboration 

with the IUCN global World Heritage Programme, 

organised a workshop at ARC-WH’s premises in

 Manama, Bahrain, in the presence of the Minister 

of Water and Environment, the Director of EPA and 

representatives from the Socotra local government. The 

workshop was attended by international institutions 

including UNESCO, UNEP Head Office, Senckengberg and 

Friends of Socotra (FoS).

A Response Action Plan was produced as a result of the 

workshop, and adopted by the World Heritage Committee 

as a Reference Plan (40COM 7B.86) in 2016 during the 

40th World Heritage Committee meeting. The plan was 

designed to address the issues faced by the Archipelago 

following the effects of the cyclones. The proposed 

responses, actions and priorities shall be undertaken by 

the concerned institutions to support the restoration of 

social, environmental and cultural aspects.

المركز اإلقليمي العربي في ســقطرى في اليمن

البرنامج الرئيســي:   التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصون، المجتمع، المصداقية

يتكون أرخبيل ســقطرى، الواقع في شــمال غرب المحيط الهندي بالقرب 
مــن خليــج عدن، من أربع جزر باإلضافة إلى جزيرتين صغيرتين. ُتعرف 

ســقطرى عالميًا بتنوعها البيولوجي الغني ونســبة التوّطن العالية 
للنباتــات والحيوانــات التي تعيش عليها، إذ أن ٪37 من أنواع النباتات البالغ 
عددهــا 825 نوعــًا و ٪90 من الزواحف و ٪95 من أنواع الحلزونات البرية ال 

توجد في أي مكان آخر في العالم، كما يشــّكل هذا الموقع الرائع أيضًا 
موطنــًا ألعــداد كبيرة من الطيور البرية والبحرية، فضاًل عن تنوع هائل 

فــي أنــواع الحياة البحرية، يتضمن 253 نوعًا من المرجان و 730 نوعًا من 
األســماك و 300 نوعًا من السلطعون وجراد البحر والروبيان. 

وقد تم عام 2008 إدراج أرخبيل ســقطرى، الذي يطلق عليه أحيانًا 
مســمى »غاالباغوس المحيــط الهندي« في قائمة مواقع التراث 

لليونسكو. العالمي 

سقطرى
x أدرج فــي عام 2008 تحت المعيار

خطة االستجابة لسقطرى

في نوفمبر 2015، ضرب جزر ســقطرى إعصارا »تشــاباال« و »ميغ« 
المدّمران، ما تســبب في إلحاق أضرار جســيمة بالبيئات البحرية والبرية 

وقطع رزق العديد من الناس، وتســّببا في وفاة 17 شــخص وتشريد 
كثيرين آخرين. وكشــفت الدراسات االســتقصائية السريعة التي أجرتها 

هيئة حماية البيئة في ســقطرى عن األضرار الجســيمة التي لحقت 
بالنباتــات والحيوانات والحياة البحرية المتوّطنة في ســقطرى.

واســتجابة للتدمير الذي لحق بهذا الموقع العالمي المعترف به من 
حيــث التنــوع البيولوجي، نّظم المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي، 

بالتعــاون مــع برنامج التراث العالمي التابع لالتحاد الدولي لصون 
الطبيعــة، حلقــة عمل في مقر المركز في البحرين حضرها وزير المياه 
والبيئة ووكالة حماية البيئة وممثلين عن حكومة ســقطرى المحلية، 

فضاًل عن مؤسســات دولية أخرى من بينها اليونســكو، والمكتب 
الرئيســي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وســينكنغبرغ، وجمعية أصدقاء 

ســقطرى، نجم عنها وضع خطة عمل لالســتجابة. وقد اعتمدت لجنة 
 التراث العالمي خطة االســتجابة هذه كخطة مرجعية

 )40COM 7B.86( خــالل االجتمــاع الرابع واألربعين للجنة التراث العالمي 
فــي عام 2016. وقد صممــت الخطة لمعالجــة التحديات التي تواجه 

األرخبيــل على خلفية اإلعصارين، وســتتولى المؤسســات المعنية 
مســؤولية تنفيذ طرق االســتجابة واإلجراءات واألولويــات المقترحة 

والتــي تهــدف إلى إعادة الجوانــب االجتماعية والبيئيــة والثقافية كما 
سابقًا. كانت 
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fundRAIsIng event foR tHe sAfeguARdIng  
of soCotRA

In response to the devastation in Socotra, ARC-WH and 
IUCN - through the TABE’A Programme – initiated a 
fundraising effort in support of the people of Socotra.

Led by the late colleague and friend, Mr. Pascal Gueyle, 
the fundraising event was held under the patronage of the 
Embassy of the Federal Republic of Germany and FoS, to 
shed light on the magnitude of this disaster. The event 
engaged the public by asking them for their support and 
involvement to provide needed relief to the afflicted islands.

While funds were greatly restricted, ARC-WH had to 
identify the priorities and urgent needs of the people and 
families of Socotra, such as securing clean water.  

The project focused on the rehabilitation of eight water-
harvesting points (kareefs) severely damaged by the 
cyclones in the surroundings of four remote villages 
inhabited by approximately 100 people, 60% of which were 
women and children, in need of clean water.

فعالية لجمع التبرعات لصالح أعمال صون ســقطرى

لم تكن البيئة في ســقطرى المتضرر الوحيد من الدمار الذي ســببه 
اإلعصاران، فقد عانى شــعب ســقطرى كثيرا أيضًا، إذ دمر اإلعصاران 

منازلهم وحياتهم وأصبحوا بحاجة إلى المســاعدات.

ولذلــك قرر المركز اإلقليمي العربــي للتراث العالمي واإلتحاد الدولي 
لصــون الطبيعة من خالل برنامج »طبيعــة« المبادرة بتقديم جانب آخر 

من الدعم لشعب سقطرى.

وبناء على ذلك، باشــر المركز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي تحت 
إشــراف الزميل والصديق الراحل باســكال غويل بتنظيم فعالية لجمع 

التبرعات تحت رعاية ســفارة جمهورية ألمانيا االتحادية و »FoS« وتســليط 
الضــوء على حجم هذه الكارثة. وتــم عبر الفعالية التواصل مع 

الجمهور وحثهم على المشــاركة فــي تقديم الدعم واإلغاثة للجزر 
المنكوبة التــي باتت بأمس الحاجة إليها.

وبســبب شــّح األموال، تعّين على المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 
تحديد أهم األولويات واالحتياجات لشــعب وُأَســر سقطرى، ومنها 

تأمين المياه النظيفة.

وركز المشــروع على ترميم ثماني مواقــع لجمع المياه )كراريف( كانت 
قد تضررت بشــدة بســبب األعاصير فتعتمد عليها 4 قرى نائية يســكنها 

نحو 100 شــخص، 60 في المائة منهم من النســاء واألطفال، لتأمين 
احتياجاتهم من مياه الشــرب.
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اإلقليمي العربي 
للتراث العالمي 

ألرخبيل سقطرى  
اليمن

Socotra Archipelago, Yemen.  © Editions Gelbart 

أرخبيل سقطرى، اليمن. 



 75 ARC-WH    ANNUAL REPORT 2016

SUPPORT FOR THE  
IRAqI MARSHLANDS 
(AHWAR)

 برنامج دعم
العراق

The Ahwar of Southern Iraq: Refuge of Biodiversity and the Relict 
Landscape of the Mesopotamian Cities, Iraq.  © Mudhafar Salim  

األهوار جنوب العراق: تعد هذه المســطحات المائية مثااًل على التنّوع 
البيولوجــي والمناظر الخّلابة لمدن بالد الرافدين، العراق.
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SUPPORT FOR THE  
IRAqI MARSHLANDS 
(AHWAR)

 برنامج دعم
العراق

suppoRt foR tHe IRAqI mARsHlAnds (AHWAR)

Leading Programme: Nature & Culture

strategic Objectives:  

Capacity Building, Conservation, Communities, Credibility

The TABE’A Programme at ARC-WH was invited by the 

Ministry of Health and Environment (MoHE) to the State 

Party of Iraq to provide technical guidance and support 

on the understanding of the World Heritage nomination 

process and best practices for the management of natural 

values of the proposed site of The Ahwar of Southern 

Iraq: Refuge of Biodiversity and the Relict Landscape 

of the Mesopotamian Cities, which took place from the 

31st of December, 2015 to the 7th of January, 2016. 

The mission consisted of meetings with key stakeholders 

and two workshops with MoHE staff, both central and 

local offices, with participation by some of the related 

institutions such as the Ministry of Water, represented 

by the Centre for Restoration of Iraqi Marshlands (CRIM).  

Furthermore, a meeting with the Governor of Basra 

was held to discuss the role of the local government in 

supporting the conservation and management of the Iraqi 

Marshlands (Ahwar).

The workshop resulted in a capacity building action plan 

for MoHE staff and other stakeholders with increased 

focus on the role of the local community. These 

workshops represented one of ARC-WH’s commitments to 

the State Party of Iraq to improve the technical capacity 

of Iraqi institutional staff on the implementation of the 

World Heritage Convention.

برنامج دعم العراق

البرنامج الرئيســي:   البرنامج الرئيسي

 األهداف االستراتيجية:
بنــاء القدرات، الصون، المجتمع، المصداقية

ُدعــي برنامــج »طبيعة« التابع للمركز اإلقليمي العربي من قبل وزارة 
الصحة والطبيعة في العراق لتقديم المشــورة والدعم الفني فيما 

يتعلق بفهم عملية الترشــيح التي تتطلبها قائمة التراث العالمي 
ومعرفة أفضل الممارســات إلدارة القيم الطبيعية التي يتميز بها موقع 

األهــوار فــي العراق والمقترح إدراجه على القائمة. وقد تضمن برنامج 
البعثة الذي اســتمر من 31 ديســمبر 2015 إلى 7 يناير 2016 من عدد 

من االجتماعات مع الجهات المعنية، وورشــتي عمل مع موظفي وزارة 
الصحة والطبيعة العاملين في مكاتبها الرئيســية والمحلية وممثلي 

بعض المؤسســات ذات العالقة مثل وزارة المياه ممثلة بمركز إعادة 
تأهيل األهوار. كما تم أيضًا عقد اجتماع مع محافظ البصرة لمناقشــة 

دور الحكومــة المحلية في دعم صون وإدارة الموقع.

وأســفرت ورشــة العمل عن خطة عمل لبناء قدرات موظفي وزارة 
الصحــة و الطبيعــة والجهات المعنية األخرى مع تفعيل دور المجتمع 

المحلــي فــي هذه العملية. وتمثل هذه الورش أحد التزامات المركز تجاه 
العــراق )كدولــة طرف في اتفاقية التراث العالمي( لتمكين موظفي 

المؤسســات العراقية من تعزيز قدراتهم التقنية من أجل تنفيذ 
االتفاقية على أكمل وجه.

وبعد إدراجه في يوليو 2016، اســتمر المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي في متابعته عن كثب ألنشــطة المواقع األخرى وتقديم 

التوجيه في هذا الشــأن. وقد حضر برنامج »طبيعة« أول اجتماع تنســيقي 
للجنــة إدارة األهــوار الذي انعقد في 30 نوفمبر بمقر وزارة الصحة والبيئة 
برئاســة ســعادة الوزير لتقديم التوجيه الفني وتقديم أفضل الممارسات 

اإلدارية، مــع مراعاة المبادئ التوجيهية التفاقية التراث العالمي 
وتوصيات لجنة التراث العالمي.

Following the site’s inscription in July 2016, ARC-WH 

has continued to be closely involved, providing guidance 

on other site-related activities. The TABE’A Programme 

attended the first coordination meeting for the Iraqi 

Marshlands’ Ahwar Management Committee on the 30th 

of November at the MoHE premises headed by HE the 

Minister of Health and Environment to offer technical 

guidance by sharing management practices, taking into 

consideration the Operational Guidelines and the response 

of the World Heritage Committee recommendations.

The MoHE acknowledged the crucial role of ARC-WH 

regarding the facilitation and support provided during 

the different stages of the Iraqi Marshlands (Ahwar) 

nomination file, from the very start until the inscription 

on the World Heritage List. Therefore, an extension of 

the technical support provided by ARC-WH to the Ministry 

and other stakeholders is sought for the conservation of 

natural values in the Iraqi Marshlands (Ahwar) property.

ARC-WH not only provided support for the nomination, 

but also extended support to include the preparation of a 

management plan for the cultural components of the property.

وقد اشــادت وزارة الصحة والبيئة بالدور الحاســم الذي يلعبه المركز 
اإلقليمي العربي للتراث العالمي فيما يتعلق بتقديم التســهيالت 

والدعم خالل مختلف مراحل عملية تقديم ملف ترشــيح األهوار منذ 
الخطــوة األولــى وحتى إدراجه بنجاح في قائمة التراث العالمي. وبناء 

على ذلك، فهم يرغبون في توســيع نطاق الدعم الفني الذي يقدمه 
المركــز إلــى الوزارة والجهات المعنية األخرى من أجل الحفاظ على 

القيــم الطبيعيــة في موقع األهوار. لم يقتصر دعم المركز اإلقليمي 
العربي للتراث العالمي على عملية الترشــيح فحســب، بل شمل أيضًا 

إعــداد خطة اإلدارة للمكونات الثقافية للموقع.
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The Ahwar of Southern Iraq: Refuge of Biodiversity and the Relict 
Landscape of the Mesopotamian Cities, Iraq. © Mudhafar Salim  

األهوار جنوب العراق: تعد هذه المســطحات المائية مثااًل على التنّوع 
البيولوجــي والمناظر الخّلابة لمدن بالد الرافدين، العراق.
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MAURITANIA  
PROGRAMME

برنامج
موريتانيا

Banc d’Arguin National Park, Mauritania. © Haifaa Abdulhalim  

المنتزه الوطني بانك دارغوين،موريتانيا. 
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MAURITANIA  
PROGRAMME

برنامج
موريتانيا

mAuRItAnIA pRogRAmme

Leading Programme: Nature

strategic Objectives:  

Conservation, Capacity Building, Communities, Credibility

The TABE’A Programme has developed ‘levels of 

interventions’ on either a country- and/or at the site level 

for each State Party. For Mauritania, in partnership with 

IUCN Mauritania Office, both levels are included.  

A field visit was conducted by the TABE’A Programme 

between the 24th of March and 5th of April, 2016 to the 

following sites: Banc d’Arguin, Chinguetti, Ouadane and 

Guelb Ar Richat. The field visits studied the current status 

of these sites and discussed possible support that ARC-

WH might be able to provide. Following the visits, IUCN- 

Mauritania is developing ways to introduce Guelb Ar Richat 

to the UNESCO Geoparks Network.

To provide further technical support towards the 

management of the World Heritage site, and involve local 

communities, the World Heritage Centre collaborated with 

the Banc d’Arguin National Park (PNAB), and supported 

by ARC-WH, to organise a regional workshop on ‘the Role 

of the Local Communities in the Management of World 

Heritage Sites in Arab States’. As a result, there was a 

set of recommendations for the consideration of experts, 

States Parties and other institutions to ensure the effective 

involvement of the local community.

برنامج موريتانيا

البرنامج الرئيســي:  التراث الطبيعي

 األهداف االستراتيجية:
الصــون، بناء القدرات، المجتمع، المصداقية

طّور برنامج »طبيعة« الخطط التنفيذية لكل بلد، اما على المســتوى 
الوطني او على مســتوى الموقع نفســه. وفي موريتانيا، يتم تطبيق 

هذين المســتويين بالشــراكة مع مكتب االتحاد الدولي لصون الطبيعة 
في موريتانيا.

وقد قام برنامج »طبيعة« بزيارة ميدانية اســتمرت من 24 مارس 2016 
حتى 5 أبريل 2016 إلى حوض أركين وشــنقيط ووادان وقلب الريشــات 

بغرض دراســة الوضع الحالي لهذه المواقع ومناقشــة الدعم المحتمل 
الــذي بمقدور المركــز اإلقليمي العربي للتراث العالمي تقديمه. ويعكف 

االتحــاد الدولي لصــون الطبيعة والموارد الطبيعية في موريتانيا على 
خلفية الزيارات على تطوير طرق يمكن من خاللها إدخال قلب الريشــات 

إلى شــبكة المتنزهات الجيولوجية التابعة لليونسكو.

ولتقديم المزيد من الدعم التقني إلدارة موقع التراث العالمي وإشــراك 
المجتمعــات المحليــة، تعاون مركز التراث العالمي مع متنزه حوض 
أركيــن الوطنــي، بدعم من المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي، 

في تنظيم ورشــة عمل إقليمية حول »دور المجتمعات المحلية في 
إدارة مواقع التراث العالمي في الدول العربية ». وخرجت ورشــة العمل 

بمجموعة من التوصيات التي ســينظر فيها الخبراء والدول األطراف 
والمؤسســات األخرى لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المحلي.

During 2016, ARC-WH and IUCN Mauritania signed 

an agreement to conduct three workshops. The first 

workshop focused on the preparation of the nomination 

for the Diawling National Park. The second workshop 

was conducted with the Banc d’Arguin National Park 

on the implementation of the ‘Enhancing our Heritage 

Toolkit’.  The conclusion of the workshop was that 

the management system generally integrates related 

stakeholders, particularly from the local community. The 

PNAB monitoring programme is capable of supporting 

the decision-making process, yet there is still room for 

improvement in regards to the consultation process, as well 

as human and financial resources

The third workshop, in cooperation with PNAB and 

local communities, was based on the implementation 

of the Right-Based Approach and resulted in three 

main conclusions: the need to build programmes on 

environmental education and awareness with regards to 

natural resource management, capacity building for the 

development of the local economy, and climate change 

resilience measures.

وخــالل عام 2016، وقــع المركز العربي اإلقليمــي للتراث العالمي 
ومكتــب االتحــاد الدولي لصــون الطبيعة في موريتانيــا إتفاقية لعقد 

ثــالث ورش عمــل، ركزت األولى على إعداد ملف الترشــيح لمتنزه 
دياولينــغ الوطنــي. أمــا الثانية فعقدت مع متنزه حــوض أركين الوطني 
بشــأن تنفيــذ »تعزيــز مجموعة أدوات التراث خاصتنــا«، والتي خُلصت إلى 
أن نظــام اإلدارة يدمــج الجهات المعنية بشــكل عام، ال ســيما تلك التي 

مــن المجتمع المحلي. وخلصت الورشــة أيضًا إلــى أن برنامج الرصد 
الخــاص بمتنزه حــوض أركين الوطني قادر على دعــم عملية صنع 

القــرار، ولكــن ال يزال هناك مجال لتحســين عملية التشــاور، فضاًل عن 
الموارد البشــرية والمالية.

أمــا ورشــة العمل الثالثة، والتي تمــت بالتعاون مع متنزه حوض أركين 
الوطنــي والمجتمعات المحلية، فاســتندت إلى النهج القائم على 

الحقوق، وأســفرت عن 3 اســتنتاجات رئيسية، هي: الحاجة إلى تأسيس 
برامــج للتثقيــف والتوعية البيئية فيمــا يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، 

وبنــاء القدرات من أجل تنمية االقتصــاد المحلي، واتخاذ تدابير لمواجهة 
تغير المناخ.
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MISSIONS UNDERTAKEN 
BY THE DIRECTOR OF  
ARAB REGIONAL CENTRE
FOR WORLD HERITAGE

البعثات
التي قام بها مدير

المركز اإلقليمي العربي
للتراث العالمي

Bu Maher Fort, Bahrain.  © BACA   

قلعة بو ماهر، البحرين. 



mIssIon: kuWAIt CIty, kuWAIt 

date: february 2 - 5, 2016

The Director participated in the Qurain Cultural Festival 

organised by the National Council for Culture. Discussions 

were held with the President of this Council, Mr. Ali Al Yuha, 

for the reinforcement of the cooperation between Kuwait 

official institutions dealing with heritage, and ARC-WH.

mIssIon: pARIs, fRAnCe

date: february 18, 2016

In Paris, the Director chaired the first session of the Thematic 

Expert Consultation meeting, related to the Sustainable 

Management of the World Heritage Properties of Religious 

Interest: focus on Mediterranean and South Eastern Europe 

(UNESCO). In his preliminary address, the Director underlined 

the importance given by UNESCO in the restoration and 

rehabilitation of religious buildings affected by the war in 

Bosnia and Herzegovina, Croatia and in Kosovo. 

mIssIon: dubAI, uAe

date: february 14 - 16, 2016

The Director was invited as a keynote speaker for the 4th 

International Architectural Conservation Conference and 

Exhibition. During this conference, the Director of Heritage 

of the Municipality of Dubai organised a separate meeting 

on the progress of the nomination file of Khor Dubai on the 

UNESCO World Heritage List (Old Dubai).

mIssIon: nARA, JApAn

date: february 24, 2016

The Director participated in an international conference 

organised by the Japan Consortium for Tourism in the World 

Heritage Site of Nara, which was the first historic capital 

of Japan. The Director presented a paper related to the 

orientations provided by the World Heritage Committee 

concerning the relationship between the protection and 

presentation of World Heritage sites with tourism policies 

recently developed by the UNWTO, under the leadership of 

Dr. Taleb Rifai. 

البعثة: الكويت

التاريــخ: 2 إلى 5 فبراير، 2016

شــارك مدير المركز في مهرجان القرين الثقافي الذي ينظمه المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، قام فيها بمناقشــة رئيس المجلس 
الســيد علي اليوحه بهدف تعزيز التعاون بين المؤسســات الرسمية في 

الكويت المعنيــة بالتراث والمركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي.

البعثة: باريس، فرنسا

التاريخ: 18 فبراير، 2016

ترأس مدير المركز الدورة األولى الجتماع الخبراء التشــاوري المعني 
باإلدارة المســتدامة لخصائص التراث العالمي الديني في البحر األبيض 

المتوســط   وجنوب شــرق أوروبا التابع لليونسكو. وفي خطابه االفتتاحي، 
أكد مدير المركز على األهمية التي توليها اليونســكو في ترميم وإعادة 

تأهيل المباني الدينية التي تضررت جراء الحرب التي دارت في البوســنة 
والهرسك وكرواتيا وكوسوفو.

البعثــة: دبي، اإلمارات العربية المتحدة

التاريــخ: 14 - 16 فبراير، 2016

دعي مدير المركز ليكون متحدثًا رئيســيًا في المؤتمر والمعرض الدولي 
الرابــع لصــون العمارة. وقام مدير دائرة التراث في بلدية دبي بتنظيم 

اجتماع منفصل لالطالع على ســير ملف إدراج خور دبي )دبي القديمة( 
في الئحة التراث العالمي.

البعثة: نارا، اليابان

التاريخ: 24 فبراير، 2016

شــارك مدير المركز في مؤتمر دولي نظمه اتحاد اليابان للســياحة في 
موقــع نــارا للتراث العالمي، والتي كانت أول عاصمة تاريخية لليابان. 

وقــدم المدير ورقة تتنــاول المبادئ التوجيهية التي قدمتها لجنة التراث 
العالمــي حــول العالقة بين حماية وطريقة عرض مواقع التراث العالمي 

من جهة والسياســات العامة للســياحة من جهة أخرى والتي وضعتها 
مؤخرًا منظمة الســياحة العالمية التي يقودها الدكتور طالب الرفاعي.

MISSIONS UNDERTAKEN 
BY THE DIRECTOR OF  
ARAB REGIONAL CENTRE
FOR WORLD HERITAGE

البعثات
التي قام بها مدير

المركز اإلقليمي العربي
للتراث العالمي
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MISSIONS UNDERTAKEN 
BY THE DIRECTOR OF  
ARAB REGIONAL CENTRE
FOR WORLD HERITAGE

mIssIon: floRenCe, ItAly

date: march 12 - 14, 2016

The Director was invited to the 18th International Assembly 

of the Experts of the Fondazione Romualdo Del Bianco: 

Learning Communities for Intercultural Dialogue for Territorial 

Development a contribution to the UNESCO 2003 and 

2005 CONVENTIONS with 1972 convention. Roughly 100 

participant, comings from diverse regions of the world, 

attended the two-day international workshop. 

Participants discussed the issue of how to humanise the 

relationship between the tourism industry and the protection 

and promotion of World Heritage sites. The Director 

presented cases of two countries that successfully launched 

programs for cultural tourism: Cambodia in Angkor, and 

Qala’at Al-Bahrain (Bahrain Fort

mIssIon: monACo 

date: march 17 - 19, 2016

The Director of ARCH-WH was appointed as Chairman to 

the 18th International Encounter of the Mediterranean, in 

the famous Oceanographic Museum of Monaco. As in all 

these meetings where His Royal Highness Prince Albert II 

of Monaco participates, the Director was in charge of the 

introduction of the meeting, and for preparing and presenting 

of conclusions. It was announced, during the meeting, that 

for the next session in March 2017, Prince Albert II of Monaco 

would award him with the Medal of Cultural Merits. 

البعثة: فلورنسا، إيطاليا

التاريــخ: 12 - 14 مارس، 2016

 دعي مدير المركز كمتحدث رئيســي في الدورة الثامنة عشــرة من
 جمعية الخبراء الدوليين التابعة للمؤسســة، المجتمعات التعليمية

 لتنمية المجتمعات اإلقليمية لخدمة المقيمين والمســافرين ومقدمي
 الخدمات والوســطاء االكترونيين وغير االكترونيين المساهمين في

 اتفاقية اليونســكو لعامي 2003 و 2005، مع المدير العام للمنظمة
 اإليكروم، من قبل مؤسســة باولو ديل بيانكو التي نالت إشــادة منظمة

.اليونســكو واإليكروم واأليكوموس تقديرًا لجهودها

 ويتمثل التحدي الرئيســي الذي ناقشــه نحو 100 مشارك أتوا من أنحاء
 العالم هو كيفية إضفاء الطابع اإلنســاني على العالقة بين صناعة

 الســياحة وحماية مواقع التراث العالمي وتعزيزها. وقدم مدير المركز
 مثالين من بلدين قاما بتدشــين برامج للســياحة الثقافية ناجحة، أحدها

.كمبوديــا فــي موقع أنغكور، واألخرى البحرين في موقع قلعة البحرين

البعثة: موناكو

التاريــخ: 17 – 19 مارس، 2016

 تم تســمية مدير المركز رئيســًا لالجتماع الدولي الثامن عشر للبحر
 األبيض المتوســط الذي أقيم في متحف علوم المحيطات الشــهير في

 إمارة موناكو. وكما جرت العادة في هذه االجتماعات التي يشــارك
 فيها صاحب الســمو الملكي األمير ألبرت الثاني، كان المدير مســؤواًل عن

 افتتــاح االجتماع وإعداد وتقديم مخرجاته. وتم اإلعالن أثناء االجتماع
 أن األمير ألبرت الثاني ســيمنحه في الدورة المقبلة المقرر إقامتها في

.مارس 2017 وسام االستحقاق الثقافي

البعثات
التي قام بها مدير

المركز اإلقليمي العربي
للتراث العالمي

Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Forest of the Cedars 
of God (Horsh Arz el-Rab), Lebanon. © Editions Gelbart 

وادي قاديشــا أو الوادي المقدس وحرش أرز الرب، لبنان.
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mIssIon: doHA, qAtAR

date: April 20 - 21, 2016

As the representative of ARC-WH, the Director attended 

the Board of Trustees for the World Organization for the 

Renaissance of the Arabic Language. The Director gave a 

statement which was warmly acknowledged by Her Royal 

Highness Sheikha Moza, the Director-General of ISESCO and 

the Director-General of ALECSO, and by HE Sh. Mai bint 

Mohammed Al Khalifa. 

mIssIon: pAlmyRA, syRIA

date: may 5 - 6, 2016

In early May, the Directory-General of UNESCO, Mrs. Irina 

Bokova, requested the Director of ARC-WH to participate in 

a high level mission with ambassadors from eleven Member 

States to UNESCO, to a mission in Palmyra. This mission was 

organised  jointly by the Russian ambassador to UNESCO, 

Mrs. Eleonora Mitrofanova, and the Syrian ambassador to 

UNESCO, Mrs. Lamia Chakkour.  

The visit was organised with the assistance of the Russian 

army and the Syrian army from Latakia to the archaeological 

site of Palmyra. The on-site visit provided the participants 

with the opportunity to assess the damages inflicted to major 

archaeological monuments. The Director of ARC-WH was 

accompanied by Dr. Maamoun Abdulkarim, Director -General 

of the Museums of Archaeology.  

Professor Mikhail Piotrovsky, Director General of the 

Hermitage Museum located in St. Petersburg, accompanied 

the Official Russian Delegation.

البعثة: الدوحة، قطر

التاريــخ: 20 – 21، 2016

بصفتــه ممثــاًل للمركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي، حضر مدير 
المركــز اجتماع مجلس أمنــاء المنظمة العالمية لنهضة اللغة العربية. 

وأشــاد في كلمته بشــكل خاص بسمو الشيخة موزة والمدير العام 
لإليسيسكو والمدير العام لألليسكو، 

البعثة: تدمر، سوريا

التاريــخ: 5 – 6 مايو، 2016

في مطلع شــهر مايو، طلبت المديرة العامة لليونســكو السيدة إيرينا 
بوكوفا من مدير المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي االشــتراك في 

بعثة رفيعة المســتوى إلى تدمر تضم ســفراء 11 بلدًا في اليونسكو. 
وقد نظمت هذه البعثة باالشــتراك مع الســفير الروسي في اليونسكو، 

الســيدة إليونورا ميتروفانوفا والسفير السوري لدى اليونسكو السيدة 
لمياء شكور.

وقــد نظمــت الزيارة الميدانية إلى الموقع األثري لمدينة تدمر بدعم 
من الجيش الروســي والجيش الســوري من الالذقية، وتم أثناءها تقييم 

األضرار التي لحقت بالمعالم األثرية الرئيســية. وقد رافق مدير المركز 
أثنــاء الزيارة الدكتــور مأمون عبدالكريم، المدير العام لمديرية المتاحف 

واآلثار بسوريا.

كما رافق الوفد الروســي الرسمي البروفيسور ميخائيل بيوتروفسكي، 
المدير العام لمتحف األرميتاج في ســانت بطرسبرغ.

MISSIONS UNDERTAKEN 
BY THE DIRECTOR OF  
ARAB REGIONAL CENTRE
FOR WORLD HERITAGE

البعثات
التي قام بها مدير

المركز اإلقليمي العربي
للتراث العالمي
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mIssIon: sHenzHen, CHInA

date: may 12 - 16, 2016

The Chinese Authorities invited the Director to an 

international conference on the interdependence between 

tangible and intangible heritage organised in the city of 

Shenzhen. The Director presented a number of cases from 

Arab countries, such as Marrakesh in Morocco and the 

Pearling Route in Bahrain - two World Heritage sites which 

have both, tangible and intangible components.  

mIssIon: ItAly, Rome

date: may 25 - 27, 2016

ICCROM and the UNESCO Kabul office organised an 

international seminar in Rome in order to address the topic 

of Cultural Heritage & Development Initiatives: a challenge or 

contribution to sustainability?  

mIssIon: AmmAn, JoRdAn

date: may 21 - 22, 2016

At the invitation from the Ministry of Antiquities and Tourism 

of Jordan, and in the presence of His Royal Highness Prince 

Hassan bin Talal, as President of the Conference on the 

Ethics of Archaeology, the Director presented a keynote 

speech during the first session of the conference. Following 

the conference, His Royal Highness Prince Talal bin Hassan, 

received the Director in his office in order to further discuss 

the potential collaboration between the Kingdom of Jordan 

and ARC-WH in the field of both cultural and natural heritage 

for sites such as Petra and Wadi Rum.  

mIssIon: IstAnbul, tuRkey

date: July 7, 2016 

As part of the Delegation chaired by  HE Sh. Mai bint 

Mohammed Al Khalifa, ARC-WH participated in the World 

Heritage Committee meeting that took place from the 10th 

to the 15th of July, and organised in the premises of the 

Committee meeting, an exhibition dedicated to potential 

natural World Heritage sites in the Arab Region. This 

conference was suspended on the 16th of July and briefly 

resumed on the 17th. However, the last three days of the 

Committee meeting were postponed and continued in Paris 

at the end of October 2016.  

البعثة: شنتشن، الصين

التاريــخ: مايو 12 - 16، 2016

دعت الســلطات الصينية مدير المركز إلى مؤتمر دولي نظم في مدينة 
شنتشــن يركز على الترابط بين التراث المادي وغير المادي، حيث قدم 

عــددًا مــن األمثلة من البلدان العربية، مثل مراكش في المغرب، وطريق 
اللؤلــؤ فــي البحرين، وهما موقعان للتراث العالمي يحتويان عناصر 

ملموسة وغير ملموسة.

البعثة: إيطاليا، روما

التاريــخ: 25 – 27 مايو، 2016

قامت منظمة اإليكروم ومكتب اليونســكو في كابول بتنظيم ندوة 
دوليــة فــي روما تحت عنوان »التراث الثقافي ومبادرات التنمية: تحد أو 

مساهمة في االستدامة؟«

البعثة: عمان، األردن

التاريــخ: 21 – 22 مايو، 2016

بناء على دعوة من وزارة اآلثار والســياحة األردنية، وتحت رعاية صاحب 
الســمو الملكي األمير الحســن بن طالل، قدم مدير المركز الكلمة 

الرئيســية في الدورة األولى من مؤتمر »أخالقيات علم اآلثار«. وعقب 
المؤتمر، اســتقبل صاحب الســمو الملكي األمير الحسن بن طالل مدير 

المركز في مكتبه من أجل مناقشــة

إمكانيات التعاون بين المملكة األردنية الهاشــمية والمركز اإلقليمي 
العربــي للتــراث العالمي في مجال التراث الثقافي والطبيعي لمواقع 

مثل البتراء ووادي رم.

البعثة: إسطنبول، تركيا

التاريخ: 7 يوليو، 2016

ضمن الوفد الذي ترأســته ســعادة الشيخة مي آل خليفة، شارك المركز 
اإلقليمــي العربــي للتراث العالمي في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي 

عقــد فــي الفترة من 10 إلى 15 يوليو، كما نظم المركز أيضًا معرضًا 
علــى أرض المؤتمر عــن المواقع الطبيعية في المنطقة العربية التي من 

المحتمــل أن تكــون مواقع تراث عالمي. تم تعليق هذا المؤتمر في 16 
يوليو واســتؤنف في 17 يوليو، غير أنه تم تأجيل األيام الثالثة األخيرة من 

اجتمــاع اللجنة ليعقد في باريس في نهاية أكتوبر 2016.

MISSIONS UNDERTAKEN 
BY THE DIRECTOR OF  
ARAB REGIONAL CENTRE
FOR WORLD HERITAGE

البعثات
التي قام بها مدير

المركز اإلقليمي العربي
للتراث العالمي
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Medina of Tunis, Tunisia.  © Editions Gelbart 

مدينة تونس القديمة، تونس. 
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mIssIon: st. peteRsbuRg, RussIA

date: August 25 - 31, 2016

As a member of the International Advisory Board 

of the Hermitage Museum, the Director attended a 

meeting chaired by Professor Neil MacGregor, Director-

General of the British Museum. During this mission, the 

Director discussed, upon the request of HE Sh. Mai bint 

Mohammed Al Khalifa, the continuation of collaboration 

between the Bahrain Authority for Culture and Antiquities, 

and the Hermitage Museum. The Director also used his 

presence to conduct a joint presentation, with Professor 

Mikhail Piotrovsky, for other members of the Advisory 

Board to discuss the site of Palmyra. 

البعثة: سانت بطرسبرغ، روسيا

التاريخ: 25 - 31 أغســطس، 2016

بصفته عضوًا في المجلس االستشــاري الدولي لمتحف األرميتاج، حضر 
مدير المركز اجتماعًا ترأســه البروفســور نيل ماكغريغور، المدير العام 
للمتحــف البريطانــي. وخالل هذه البعثة، ناقش مدير المركز، بناء على 

طلب من ســعادة الشــيخة مي آل خليفة، استمرار التعاون بين هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار ومتحف األرميتاج. واســتغل مدير المركز أيضًا 

وجوده لتقديم عرض مشــترك مع البروفيسور ميخائيل بيوتروفسكي 
ألعضاء المجلس االستشــاري اآلخرين عن موقع تدمر.

 إحصائيات
و ارقام  
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#UNITE4HERITAGE

“متحدون مع التراث” حركة عالمية 
تقودها اليونسكو تهدف إلى االحتفال 

بالتراث الثقافي والتنوع الثقافي وصونهما 
في شتى أنحاء العالم. والجميع مدعو في 

إطار هذه الحملة التي اسُتهلت استجابًة 
لما يتعرض له التراث من اعتداءات غير 

مسبوقة إلى الوقوف في وجه التشدد 
والتطرف عن طريق االحتفال باألماكن 

والقطع والتقاليد الثقافية التي تجعل من 
عالمنا عالمًا غنيًا ينبض بالحياة.
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#UNITE4HERITAGE

#unite4Heritage	is	a	global	movement	
powered	by	unesco	that	aims	to	
celebrate	and	safeguard	cultural	
heritage	and	diversity	around	the	
world.	launched	in	response	to	
the	unprecedented	recent	attacks	
on	heritage,	the	campaign	calls	on	
everyone	to	stand	up	against	extremism	
and	radicalization	by	celebrating	the	
places,	objects	and	cultural	traditions	
that	make	the	world	such	a	rich	and	
vibrant	place.

7 WAYs tO Get iNvOLveD

1. POST YOUR SUPPORT  
TO SOCIAL MEDIA
Take to Facebook, Twitter or Instagram and tell the world 
what cultural heritage and diversity mean to you and why 
you think we need to safeguard and celebrate it. Or post an 
image of your favourite heritage site or cultural tradition and 

explain why it matters to you.

2. ExPLORE HERITAGE IN 
YOUR LOCAL COMMUNITY 
What better way to celebrate cultural heritage than to go 
out and experience it for yourself! Find World Heritage 
sites nearby, or visit the website of your local heritage 
organisation or cultural institution and explore the important 

role of cultural heritage in your community.

3. ORGANISE A  
#UNITE4HERITAGE EVENT
Get your friends or colleagues together and plan an activity 
to celebrate cultural heritage and stand in solidarity with 
heritage under attack around the world. Invite heritage sites, 
museums and cultural insitutions in your area to participate, 
and work with local media to cover the event. Also be sure 

to let us know so we can add it to our events listing.

4. LET YOUR GOVERNMENT 
KNOW WHY HERITAGE 
MATTERS
You can act as a #Unite4Heritage ambassador in your 
community by contacting your government representatives 
and letting them know why cultural heritage is important for 
you and why it must be safeguarded for future generations.

5. VOLUNTEER TO  
SAFEGUARD HERITAGE
Get in touch with heritage sites and cultural institutions in 
your area to see how you can assist them in safeguarding 
heritage. You can also learn about our World Heritage 
Volunteers programme, which offers the chance to volunteer 

at a World Heritage site around the world.

6. DONATE TO THE  
HERITAGE EMERGENCY 
FUND
If you’d like to financially support efforts to safeguard cultural 
heritage in emergency situations, consider donating to the 
Heritage Emergency Fund, which contributes to the protection 
of natural and cultural heritage from disasters and conflicts by 
more effectively preparing for and responding to emergencies.

7. STAY UP-TO-DATE  
ON CAMPAIGN NEWS
Keep checking WWW.UNITE4HERITAGE.ORG to see the 
latest news about the #Unite4Heritage campaign, and check 
out the conversation on Facebook, Twitter and Instagram to 
see what others are saying. Also be sure to subscribe to the 
World Heritage mailing list for all of the latest info related to 
cultural heritage across the globe.
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OUR  
PARTNERS

CONTACT  
US

WEBSITE: WWW.ARCWH.ORG
EMAIL: INFO@ARCWH.ORG
TEL.  +973 17001004
FAx.  +973 17001003

Bahrain Authority for Culture and Antiquities

UNESCO/ World Heritage Centre

African World Heritage Fund

Islamic Educational, Scientific and 
Cultural Organization

World Heritage Institute of Training and Research for 
Asia and the Pacific Region

International Union for Conservation of Nature

ICCROM-ATHAR Regional Conservation 
Centre in Sharjah

United Nation Institute for Training and Research

Arab League Educational, Cultural and 
Scientific organization (ALECSO)

International Council of monuments and sites

International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property

United Nation for Education, Science and Culture 
Organization

World Monuments Fund

Fondazione Romualdo Del Bianco / 
Life Beyond Tourism

Association of Arab Cultural Attaché  
in Bahrain 
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