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”موقع للتراث العالمي“معنى: المقدمة

موقع تراثيقائمة مواقع التراث العالمي في يومنا ھذا ھي أرقى اعتراف دولي �ي 

 تراثنا ويعتبر المستقبلية، ل4جيال ومانقدمه ھذا، يومنا في ومانعيشه الماضي من إرثنا ھو التراث•

 .وا6لھام للحياة تعويضه يمكن " مصدرا سواء حد على والطبيعي الثقافي

 التراث وحفظ وحماية تحديد لتشجيع)  اليونسكو ( والثقافة والعلوم للتربية المتحدة ا�مم منظمة تسعى•

 .جمعاء ل;نسانية إستثنائية قيمة ذا أبرز من بإعتباره العالم أنحاء جميع في والطبيعي الثقافي

19  عام في اليونسكو اعتمدتھا التي ، العالمي التراث اتفاقية في ذلك ويتجسد•  187  عليھا وصادقت ، 72

 .  2010  يونيو حّتى دولة

 تعتبره الذي والطبيعي الثقافي التراث من جزءا تشكل التي موقع، 911  العالمي التراث قائمة تشمل•

  و طبيعي موقع 180  ثقافي، موقع 704  من القائمة وتتكون استثنائية، عالمية قيمة ذا العالمي التراث لجنة
 .  مشاركة دولة 151  في مختلطا موقعا 27

 //:whc.unesco.orghttp:  ا"لكتروني الموقع رابط•



العالمي التراث لمواقع شھيرة أمثلة:  :  :  :  المقدمة

. منف ومقبرتھا، أراضي ا�ھرام من الجيزة إلى دھشور: مصر .المناطق التاريخية في اسطنبول: تركيا



العالمي التراث لمواقع شھيرة أمثلة:  :  :  :  المقدمة

ا�فBج، أنظمة الري في عمان: عمان .سور الصين العظيم:  الصين



العالمي التراث لمواقع شھيرة أمثلة:  :  :  :  المقدمة

.الستونھينج، أفيبوري ومايرتبط بھا من مواقع: المملكة المتحدة . المواقع ا�ثرية في بات والخطم والعين: عمان



مواقع التراث العالمي، دولة ا�مارات العربية المتحدة، أبوظبي: المقدمة

) 2001  مايو 11  ا"نضمام تاريخ(   العالمي التراث اتفاقية في طرف المتحدة العربية ا6مارات دولة•

 الثقافة وزارة عن نيابة للعين، المبدئي الترشيح ملف والتراث للثقافة أبوظبي ھيئة قدمت•

) 2008  فبراير 5(   ا6مارات دولة في المجتمع وتنمية والشباب

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5266/ 

.    حاليا تجري العين مدينة في الثقافية للمواقع الكاملة الترشيح عملية•

المتحدة العربية ا0مارات دولة في موقع أول سيكون ذلك فإن الترشيح، عملية في النجاح تم إذا
 العالمي التراث قائمة علي 



عناصر المواقع الثقافية لمدينة العين

رقم الموقع رمز العنصر اسم العنصر

COORD. EAST

COORD. 

NORTH

١عنصر المجموعة  مجموعة حفيت

001 1.1عنصر الحديقة الصحراوية لجبل حفيت 378679 2662265

002 1.2عنصر المقابر الشمالية لجبل حفيت 374030 2672186

003 1.3عنصر مقابر الحديقة البرية لمدينة العين 373000 2674623

004 1.4عنصر مقابر جبل حفيت الغربية 372846 2675984

005 1.5عنصر جبل النقفة 374951 2678315

٢عنصر المجموعة  مجموعة ھيلي

006 2.1عنصر حديقة ھيلي ل1ثار 377195 2687187

007 2.2عنصر ٢ھيلي  376128 2686986

008 2.3عنصر مقبرة شمال ھيلي أ 377134 2688791

009 2.4عنصر مقبرة شمال ھيلي ب 377197 2688511

010 2.5عنصر موقع الرميلة 374073 2685476

٣عنصر المجموعة  بدع بنت سعود

011 3.1عنصر بدع بنت سعود 369749 2697151

٤عنصر المجموعة  الواحات

012 4.1عنصر واحة العين 374792 2678852

013 4.2عنصر واحة ھيلي 375139 2685901

014 واحة الجيمي 4.3عنصر 372593 2683241

015 4.4عنصر واحة القطارة 373195 2684088

016 4.5عنصر واحة المعترض 372247 2678788

017 4.6عنصر واحة المويجعي 370653 2679845



القيمة العالمية ا&ستثنائية : : : :ا#ھمية

  :  ھي العين في الثقافية المواقع•

 .)الحديدي والعصر البرونزي العصر(   النار وأم حفيت لثقافات تذكير•

 والجبل والصحراء الواحة بطابع يتميز طبيعي منظر في تقع•

 :بسبب استثنائية عالمية قيمة ذات تعتبر المواقع من المجموعة ھذه•

   قديمة طرق مفترق على تطورت التي ، نوعھا من فريدة ثقافية تقاليد على تشھد•

  : ومميزة فريدة بتقنيات نفسھا تطوير خBل من تجلت والتي إندثرت ثقافة من تبقى ما تمثل•

 نظام ا�فBج•

) المستوطنات المحصنة والدائرية في ھيلي:  مثال على ذلك(التقاليد المعمارية •

) حفيت ،قبر ھيلي الكبير: مثال على ذلك(التقاليد الجنائزية •



المعايير التي تم بموجبھا ترشيح الموقع:  ا#ھمية

•(i)  ا6نساني ا6بداع عبقرية على يّدل إستثنائي عمل تمثل

•(iii) مندثرة أو قائمة أولحضارة ثقافية لتقاليد استثنائي أو فريد دليل  تحمل  

•(iv)     مثلة من�يوضح الذي الطبيعي المحيط أو تقني أو معماري نمط  أو البناء، من نوع على البارزة ا 

  البشرية تاريخ في ھامة مرحلة

•(v)     مثلة من�راضي واستخدام تقليدية، بشرية مستوطنة على البارزة ا�ھو الذي البحر استخدام أو ، ا 

 غير لتغيير معرضاً  أصبح عندما وخصوصا البيئة مع ا6نسان تفاعل أو ،)  ثقافات أو ( ثقافة ممثل

ل;سترجاع قابل
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) الحديقة الصحراوية لجبل حفيت والمقابر الشمالية(مجموعة حفيت :  ٢خريطة 



) مقابر الحديقة البرية لجبل حفيت والمقابر الغربية لجبل حفيت (مجموعة حفيت :  ٣خريطة 



 واحة العين وواحة ( والواحات ) بية لجبل حفيت مقابر الحديقة البرية لجبل حفيت والمقابر الشمالية  والمقابر الغر(مجموعة حفيت :  ٤خريطة 
) المعترض



) واحة العين(الواحات : ٥خريطة 



) واحة ھيلي( والواحات )  ومقابر ھيلي الشمالية أ و ب، وموقع الرميلة٢ حديقة ھيلي ل0ثار، وھيلي( مجموعة ھيلي :  ٦خريطة 



) ومقابر ھيلي الشمالية أ و ب٢ حديقة ھيلي ل0ثار، وھيلي( مجموعة ھيلي :  ٧خريطة 



)  واحة ھيلي(  والواحات )  موقع الرميلة( مجموعة ھيلي :  ٨خريطة 



بدع بنت سعود:  ٩خريطة 



) واحة القطارة وواحة الجيمي( الواحات : ١٠خريطة 



))))واحة المعترض وواحة المويجعي(الواحات : ١١ �����



مناظر من مواقع العين التراثية
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2008  فبراير مبدئي، ترشيح•

2009  يناير ا�ول، التسليم•

المراسBت مرحلة•

ردود الفعل واJراء من مركز التراث العالمي •

٢٠٠٩مرحلة التسليم المبدئي، سبتمبر •

2010  يناير في التسليم إعادة•

 2010  مارس عليه، والموافقة ا"ستBم استكمال•

) صحفية تغطية بدون(   2010  اكتوبر 15-12  التقييم، بعثة•

) العالمي التراث للجنة 35  لدورة(   2011  صيف للملف، النھائي القرار•



إدارة موقع للتراث العالمي : في حال قبول الترشيح

 المنتظم والرصد الفعال، ا0دارة نظام خDل من المواقع حماية مسؤولية العالمي التراث مركز يتحمل

 لم عندما)وألمانيا عمان سلطنة مثل(  المواقع بعض شطب تم وقد. اليونسكو منظمة قبل من
الDزمة الحماية تتحقق  

  :  خBل من حمايتھا ينبغي العين مدينة في الثقافية المواقع•

العالمي للتراث موقع إدارة خطة•

ا6طار العام 6دارة عدة مواقع•

خطط إدارة وحفاظ فردية لمكونات الموقع•

المحيطة العزل مناطق تطوير مراقبة•

الخطوط العامة واللوائح•

PCR”  تقرير المراجعة الثقافية المبدئية“تطبيق وتنفيذ •

   الثقافية الممتلكات وتعزيز والحفاظ وتعيين لتوثيق والتراث للثقافة أبوظبي ھيئة أنشطة نطاق توسعة•

  ا�نشطة جميع في الخارجية الجھات مع التعاون•



العوامل المؤثرة في ا#صالة والتكاملية لھذه المواقع

 ذلك ومع العين، مدينة في الثقافية المواقع وتكامل أصالة من عال بمستوى اIحتفاظ اHن حتى تم قد

 تصان أن يجب وبذلك  ، أدناه كالواردة ، مختلفة عوامل عدة عن الناجمة للتھديدات عرضة فإنھا

والشأن المصلحة أصحاب جميع قبل من بعناية

) والتعدين ، والزراعة ، والتكيف ، التعدي المثال سبيل على(   التنمية ضغوطات•

)والتصحر المناخ وتغير التلوث المثال سبيل لى(   البيئية الضغوط•

 للمخاطر وا"ستعداد الطبيعية الكوارث•

 والسياحة الزوار ضغوط•

  العازلة والمنطقة العقار سكان من الضغوطات•



ما الذي يمكنكم القيام به للمساعدة

 ا�خرى الجھات من بدعم حقا ينجح أن يمكن تعاوني جھد ھو العالمي التراث موقع وإدارة ترشيح

. المحلية والوكاIت ا0مارة مستوى على

: الترشيح نجاح على المساعدة أجل من•

 العالمي التراث موقع بأھمية وموظفيكم إداراتكم وتبليغ توعية     –

 وا"ستفسارات للطلبات والتراث للثقافة أبوظبي ھيئة مع التواصل أجل من جھتكم من معنية اتصال جھة    تخصيص   –

 ا"جراءات وتنسيق

ege@adach.ae  تراثي، مخطط يلديريم، إيجي/  السيدة:  والتراث للثقافة أبوظبي ھيئة من ا"تصال جھة      –

(صحفية تغطية بدون ) دعمكم وإظھار اليونسكو من التقييم بعثة استقبال–

PCR”  المبدئية الثقافية المراجعة تقرير “  عملية على والموافقة المتابعة–

http://www.adach.ae/en/portal/heritage/introduction.aspx



 	��ًا ���
دة على  لدعم ترشيح مواقع التراث العالمي ومساعدة أبوظبي �ضافة عAمة جدي

. طريق التميز


