 .1مقدمة:
أقرت أهداف التنمية املستدامة بأهمية حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي ،حيث ّ
ّ
نص الهدف
 11منها على جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
ّ
كما أكدت الغاية  4من الهدف ذاته على" :تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث العاملي
الثقافي منه والطبيعي ".
وتنص اتفاقية حماية التراث العاملي الثقافي منه والطبيعي للعام  ،1972على ّ
ّ
أن بعض مواقع العالم
ً
لها "قيمة ّ
عاملية استثنائية" يجب أن تشكل جزءا من التراث املشترك للبشرية.
ً
ّ
انضمت إلى هذه االتفاقية املعروفة عموما باسم "اتفاقية التراث العاملي"  190دولة ،وأصبحت
وقد
ً
ّ
جزءا من املجتمع الدولي ّ
يوحد قوته في إطار مهمة مشتركة تتمثل في تحديد أهم مواقع التراث الطبيعي
والثقافي في العالم وصونها.
ُ
ّ
ّ
ُي ّ
املتجددة وهو نتاج حضارات الشعوب الذي فقد أو اندثر
عرف التراث على أنه أحد مصادر الثروات غير
أي جزء منه بسبب افتقاره لجزء من تراث اإلنسانية كلها ،وهناك نمطان من التراث (التراث الثقافي ،والتراث
الطبيعي).
وينقسم التراث الثقافي إلى ثالثة أنواع هي :
 .1اآلثار مثل األعمال املعمارية ،أعمال النحت والتصوير على املباني ،النقوش ،الكهوف.
 .2املجمعات وهي مجموعات املباني املنعزلة أو املتصلة.
 .3املواقع مثل أعمال اإلنسان أو األعمال املشتركة بين اإلنسان والطبيعة.
1

أما التراث الطبيعي فيقصد به املواقع الطبيعية املؤلفة من التشكيالت الفيزيائية أو البيولوجية ،هذه
التشكيالت مؤلفة من مواطن األجناس الحيوانية أو النباتية ّ
املهددة ،وينقسم التراث بشكل عام إلى أربعة
أنواع هي (:املمتلكات الثقافية ،املناظر الطبيعية الثقافية ،املمتلكات املختلطة ،املمتلكات الطبيعية).
ُ
وتعد اتفاقية التراث العاملي فريدة من نوعها ألنها تدمج مفاهيم حماية الطبيعة والحفاظ على
املواقع الثقافية في وثيقة واحدةّ .
وتشدد االتفاقية على دور املجتمعات املحلية كما ُتعتبر أداة ّ
فعالة ملعالجة

مسائل ّ
ّ
والتوسع العمراني السريع والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة والكوارث
تغير املناخ
ّ
التحديات املعاصرة.
الطبيعية وغير ذلك من
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
وتضم قائمة التراث العاملي في الوقت الراهن  1154موقعا ( 897موقعا ثقافيا و 218موقعا طبيعيا
ً
ً
ً
و 39موقعا مختلطا) في  167دولة طرفا.
وال يقتصر التراث الثقافي على املعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية واألثرية ،وإنما يشمل
أيضا التقاليد أو أشكال التعبير الحية املوروثة والتي ستنقل إلى األجيال القادمة ،مثل التقاليد الشفهية
وفنون األداء واملمارسات االجتماعية والطقوس واملناسبات االحتفالية واملعارف واملمارسات املتعلقة
بالطبيعة والكون أو املعارف واملهارات املرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفية والتقليدية .وتشكل جميعها
ً
ً
التراث الثقافي غير املادي أو الالمادي عامال مهما في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العوملة
عنصرا ثقافيا في العالم ّ
ً
تم
املتزايدة .وتضم قائمة التراث الثقافي العاملي غير املادي في الوقت الراهن 584
تسجيله من بينها  53تنتمي إلى الدول العربية.
ّ
ولكن ما هي مواقع التراث الثقافي والطبيعي العاملي في الدول العربية؟ وما هي الدول التي تمتلك تراثا
عامليا ماديا وتراثا غير مادي؟ وكيف يتوزع التراث حسب الدول العربية وما هي نسبته من مجموع املواقع في
العالم؟ وماهي املواقع املعرضة للخطر في العالم وماهي نسبتها في الوطن العربي؟
هذه حزمة من األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه النشرة اإلحصائية.

2

الت الثقف العلم ا ث الط
ب
ث
ع
 .2راث ا ي ا ي لأ ري و ي:
2

تعريف مواقع التراث العاملي ومعايير اختيارها:
مواقع التراث العاملي هي معالم أو مناطق ترشحها الدول إلى لجنة التراث العاملي في منظمة اليونسكو
ّ
إلدراجها ضمن برنامج مواقع التراث العاملي الذي تديره املنظمة نفسها  .هذه املمتلكات قد تكون طبيعية،
كالغابات وسالسل الجبال ،وقد تكون من عمل اإلنسان ،كالبنايات واملدن ،وقد تكون مختلطة.
فما هي معايير اختيار هذه املواقــع؟
إلى نهاية عام  ،2004كانت هناك ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي .وفي عام
 ،2005تم جمع تلك املعايير في مجموعة واحدة من عشرة معايير.
ّ
بيانات ومؤشرات حول التراث العاملي:
يبين الجدول عدد ّ 1
توزع مواقع التراث العاملي حسب نوعية املوقع (ثقافي أو طبيعي أو مختلط)
وحسب األقاليم ونالحظ أن نسبة املواقع في الدول العربية تمثل  7.63باملائة من مجموع املواقع في العالم
وهي موزعة على  18دولة عربية .كما نالحظ ّ
أن أغلب مواقع التراث العاملي في الدول العربية ثقافية  80موقعا
( 91باملائة من مجموع املواقع العربية) بينما تبلغ املواقع الطبيعية  5واملواقع املختلطة  3فحسب.
الجدول عدد  :1توزيع التراث العاملي لليونسكو حسب األقاليم 2021-
تراث ثقافي

تراث طبيعي

تراث مختلط

املجموع

%

عدد الدول بها تراث
عاملي

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

100

38

8

* 146

12.65%

28

أوروبا وأمريكا الشمالية

468

66

11

* 545

47.23%

50

آسيا واملحيط الهادئ

195

70

12

* 277

24.00%

36

الدول العربية

80

5

3

88

7.63%

18

فريقيا

54

39

5

98

8.49%

35

39

1154

100%

167

األقاليم

املجموع

218
897
)*( تراث ينتمي إلى اقليمين أو أكثر ّ
تم تسجيله بإقليم واحد
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خاصة في مجال ّ
هذا ويبين الرسم البياني عدد  1الفوارق بين األقاليم ّ
تنوع التراث العاملي بين ثقافي وطبيعي
ومختلط حيث نالحظ أن الدول العربية على عكس بقية األقاليم تحتوي على نسبة ضئيلة من مواقع
طبيعية أو مختلطة مسجلة ضمن التراث العاملي وتبقى أغلب املواقع أثرية ،بينما نالحظ أن قرابة نصف
املواقع في قارة إفريقيا طبيعية أو مختلطة بينما ّ
تتوزع هذه األخيرة بنسب محترمة في بقية األقاليم.
3

الرسم البياني عدد : 1
توزيع التراث العالمي لليونسكو حسب األقاليم
100%
80%
60%
40%
20%
0%
أوروبا وأمريكا
الشمالية

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

تراث مختلط

آسيا والمحيط الهادئ

تراث طبيعي

الدول العربية

إفريقيا

تراث ثقافي
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ويمثل الرسم البياني عدد ّ 2
توزع مواقع التراث الثقافي العاملي في الدول العربية حسب النوع ،إذ نالحظ أن
اململكة املغربية تتصدر الدول العربية من حيث عدد املواقع ( 9مواقع) تليها تونس بثمانية مواقع ثم الجزائر
ومصر بسبعة مواقع والعراق وسوريا والسعودية واألردن بستة مواقع ولبنان وليبيا وعمان بخمسة مواقع
ثم اليمن بأربعة مواقع ،البحرين وفلسطين والسودان بثالثة مواقع وموريتانيا بموقعين واإلمارات وقطر
بموقع واحد.
كما نالحظ ّ
أن املواقع الطبيعية الخمسة موزعة على خمس دول وهي :تونس ومصر واليمن والسودان
وموريتانيا ،وهي تمثل  2.3باملائة من مجموع التراث الطبيعي في العالم .بينما املواقع املختلطة "أثري-طبيعي"
فهي تنتمي إلى ثالث دول :الجزائر والعراق واألردن ،وهي تمثل نسبة  7.7باملائة من مجموع التراث الثقافي
املختلط "ثقافي-طبيعي" في العالم.
ّ
ّأما املواقع األثرية في الدول العربية والذي يبلغ عددها  80موقعا فهي تمثل  9باملائة من مجموع املواقع
األثرية في العالم.

4

الرسم البياني عدد : 2

4

9
8

أثري

7

طبيعي

6
5

مختلط

4
3
2
1
0
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التراث الثقافي العاملي املعرض للخطر:
ً
طبقا ألحكام الفقرة  4من املادة  11من اتفاقية التراث العاملي ّ
فإن بإمكان لجنة التراث إدراج مواقع
ّ
التراث ّ
املهددة في «قائمة مواقع التراث العاملي املعرضة للخطر» والتي تتطلب تدخال سريعا إلنقاذها .ويهدف

هذا اإلجراء إلى اطالع املجتمع الدولي على الظروف ّ
املهددة باندثار الصفات التي أدت إلى إدراج موقع ما على
قائمة التراث العاملي وبالتالي التشجيع على اتخاذ إجراءات تساعد على صونها .قد تكون التهديدات التي
ّ
يتعرض لها موقع تراث مخاطر مؤكدة أو محتملة وقد يكون لها آثار سلبية على الخصائص املميزة للموقع.
ّ
وفي صورة تعرض املواقع الطبيعية ألخطار مؤكدة كالتراجع الكبير في الكائنات التي تكون في املوقع
ّ
العلمية بفعل أنشطة بشرية كقطع األشجار والتلوث واملستوطنات
أو تدهور الجمال الطبيعي أو القيمة
البشرية والتعدين والزراعة واألشغال العامة الكبرى ّ
يتم إدراجها ضمن التراث العاملي املعرض للخطر .كما
ّ
أن املواقع الثقافية قد تتضمن مخاطر مؤكدة كتدهور خطير في املواد والهياكل والتماسك املعماري وفقدان
األصالة التاريخية واألهمية الثقافية .وتشمل األخطار املحتملة للمواقع الثقافية والطبيعية كل من مشاريع
التنمية والصراعات املسلحة ومحدودية نظم اإلدارةّ ،
وتغير قوانين حماية املمتلكات .بالنسبة للمواقع

الثقافيةّ ،
فإن التغييرات التدريجية التي تسببها الظروف الجيولوجية
ً
واملناخ والبيئة تكون كذلك أخطارا محتملة.

5
5

وتقوم لجنة التراث العاملي بمراجعة سنوية لحالة صون املمتلكات املدرجة في قائمة التراث العاملي املعرض
للخطر ،وبناء على نتائج املراجعة قد تطلب اللجنة اتخاذ تدابير إضافية ضرورية لصون املمتلك ،أو قد ّ
تقرر
شطب املمتلك من قائمة التراث العاملي املعرض للخطر وذلك في حالة زوال الخطر عن املمتلك ّ
(أي تحقق
حالة الصون املنشودة) ،أو قد ّ
تقرر شطب املمتلك من قائمة التراث العاملي املعرض للخطر وقائمة التراث
ً
ً
العاملي معا في حالة إذا بلغ التدهور الذي طرأ على املمتلك حدا أفقده الخصائص التي تسببت في إدراجه
بقائمة التراث العاملي.
وقد ّ
تم حتى اآلن شطب موقعين من قائمة التراث العاملي وهما :محمية املها العربي في سلطنة عمان،
حيث تم شطبها مباشرة في عام  2007دون وضعها على قائمة مواقع التراث العاملي املعرضة للخطر ،وذلك
بسبب قرار الحكومة العمانية تقليص حجم املحمية بنسبة  % 90من مساحتها األصلية .ووادي اإللبة في
دريسدن (أملانيا) الذي ّ
تم شطبه من قائمة التراث العاملي في عام  2009بسبب إنشاء جسر فالدشلوشين
ذي األربعة ممرات في قلب املنطقة الثقافية ،مما يعني أنه لم يتم الحفاظ على القيمة العاملية االستثنائية
التي كان يتسم بها هذا املمتلك ،والتي ّ
تم على أساسها إدراجه في قائمة التراث العاملي عام .2004
ويبلغ عدد مواقع التراث العاملي املعرض للخطر  52موقعا من بينها  21موقعا في الدول العربية أي
ما يمثل حوالي  40باملائة من مجموع املواقع املعرضة للخطر في العالم وتعتبر هذه النسبة عالية باعتبار ّ
أن
الدول العربية تحتوي على  7.63باملائة من مجموع املواقع في العالم.
وتتوزع املواقع املعرضة للخطر على  6دول عربية :مصر والعراق وليبيا وفلسطين وسوريا واليمن .وهي كلها
مواقع تراث ثقافي.
الجدول عدد :2
توزيع مواقع التراث العاملي املعرض للخطر حسب األقاليم 2021-
تراث ثقافي

تراث طبيعي

تراث مختلط

املجموع

%

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

4

2

0

6

12%

أوروبا وأمريكا الشمالية

3

1

0

4

8%

آسيا واملحيط الهادئ
الدول العربية

4

2

0

6

12%

21

0

0

21

40%

فريقيا

4

11

0

15

29%

36

16

0

52

100%

األقاليم

املجموع
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 .3التراث الثقافي العالمي غتر المادي:
ّ
والتصورات وأشكال
باعتماد تعريف اليونسكو ،يقصد بالتراث الثقافي غير املادي "املمارسات
ّ
ثقافية  -التي تعتبرها
التعبير واملعارف واملهارات  -وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن

الجماعات واملجموعات وأحيانا األفراد جزءا من تراثها الثقافي .وهذا التراث الثقافي غير ّ
املادي املتوارث من
ّ
مستمرة بما ّيتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع
جيل إلى جيل ،تبدعه الجماعات واملجموعات من جديد بصورة
بهويتها والشعور باستمراريتها ّ
ينمي لديها اإلحساس ّ
ثم احترام ّ
الطبيعة وتاريخها .وهو ّ
ويعزز من ّ
التنوع الثقافي

ّ
ّ
البشرية".
اإلبداعية
والقدرة
ّ
ّ
مادي ال ّ
الال ّ
افية ،بقدر ما ّ
تتعين ّ
تتحدد بمحتوياته اإلتنوغر ّ
ّ
بآليات
فماهية التراث الثقافي
وبالتالي
ّ
ّ
الجماعية
استمراره واستخدامه .فهو عبارة عن كيان في سيرورة ال تنقطع ألنه ملتصق بحملته من الذوات

الخاضعة لقانون ّ
التغير وفقا ملقتضيات الواقع.

ّ
ّ
إن ال ّ
ّ
مخيالية أو في أفضل األحوال حطام ثقافة
مادية هذا الصنف من التراث ال تعني أنه تجريدات
ّ
آيلة إلى زوال ،ذلك ّأنه كثيرا ما يكون ّ
مشيئا في أشكال ملموسة كاألطعمة واألزياء والحرف التقليدية ،وإنما
يحمل روحا ليست في جوهرها سوى روح الجماعة التي أنتجته وذاكرتها املشتركة التي آوته ّ
ومررته عبر
األجيال .على ّ
ّ
ّ
الرمزية ،بل ّإنها تعيد بناءه
استمدت منه محتوياتها
أن هذه الذاكرة ال ترتهن إلى املاض ي ،وإن
ّ
التاريخية املندرجة فيها حاضرا ومستقال.
باستمرار بما يتوافق مع شروط الظرفيات
ولئن حظي التراث الثقافي غير ّ
املادي باهتمام متزايد في املحافل الدولية وفي البرامج التربوية والثقافية
ل ّ
فألنه ال ّ
مجردة جامدة بل عن ّ
يعبر عن حقيقة ّ
هوية معيشة فيما هو ّ
يومي ملموس
وفي سياسات الدو ،
كامن في الطعام واللغة واإليقاعات املوسيقية املفضلة واالحتفاالت وفي الكثير من املهارات واملعارف
ّ
ّ
ومتخيلنا ليدخل في تشكيل
والتقنيات الجسدية والحرفية والزراعية التي وصلتنا .وهذا كله يسكن في أذواقنا
ّ
ما ّ
يسميه بعض علماء األنثروبولوجيا "حساسيتنا الثقافية" .لذلك ال يمكن أن نمثله خارج إطار الحياة
وبالتالي ّ
نفسهاّ .
ّ
بمجرد أرشفته وتوثيقه وتحويله إلى العروض املتحفية،
فإن حمايته وتثمينه ال يتحققان

ّ
ّ
ومتحركا ،حتى ّ
كل مناحي الحياة باعتباره ّ
اليومي في ّ
ّ
ّ
أن التراث الثقافي الالمادي
متنوعا
وإنما عبر استخدامه
ّ
بأنه ّ
حي.
كثيرا ما يوصف
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يرى البعض ّ
أن االستخدامات الجديدة من شأنها إحداث تغييرات على عناصر التراث الثقافي
أصلية ّ
مما يفقدها أصالتها .لكن في الحقيقة ،ووفق نظرة أنثروبولوجية ،ال وجود لنسخة ّ
الالماديّ ،
نقية
تتعدد ّ
تقليدي ،بل ّثمة صيغ مختلفة ّ
ّ
بتعدد الجماعات والسياقات .وهو ما تكشفه
ألي عنصر تراثي
التشكيالت املختلفة املرتبطة مثال بطبق الكسكس ي وبخرجات األولياء ّ
والزوايا وبفنون الحياكة والتطريز
ّ
ّ
ولعل في ّ
الشفويةّ .
تنوع العنصر الواحد
التقليدية وبأساليب الحكي واألداء واملأثورات
وسائر معارف العمل

ّ
ّ
وحيويته.
إبداعية هذا التراث
تكمن
ّ
غير ّ
أن عملية إدراج عناصر من التراث غير املادي ضمن التراث الثقافي العاملي تتطلب إجراءات
ّ
خاصة ّ
معقدة وإمكانيات مادية قد تعيق هذه العملية ّ
ّ
يخص عادة مجموعات
وأن هذا النوع من التراث
صغيرة من سكان بلدة أو مدينة أو منطقة معينة وبالتالي وجب تيسير تسجيل هذه الثقافات والعادات.
ّ
ورغم ّ
أن منظمة اليونسكو رصدت اعتمادات إلعانة الدول واملناطق املعنية بهدف إعداد امللف وشريط
ّ
يخص هذا التراث ولكن يبقى العدد محتشما.
وثائقي
فمنذ انطالق تسجيل التراث الثقافي غير املادي سنة  2008وإلى غاية سنة ّ 2020
تم تسجيل 584
موروثا .نالحظ من خالل الرسم البياني عدد ّ 3
أن العدد املسجل خالل سنتي  2008و 2009يبلغ حولي 90
تسجيال ّ
ثم ينخفض العدد إلى بين  30و 40تسجيال سنويا خالل الفترة .2020-2011
الرسم البياني عدد : 3
تطور تسجيل التراث الثقافي غير المادي خالل الفترة 2020-2008
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ّ
ويتوزع التراث الثقافي غير املادي إلى ثالث فئات:

املصدر :مركز التراث العاملي  -اليونسكو

 قائمة التراث غير املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل 67 :موروثا ثقافيا. القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي للبشرية 492 :موروثا ثقافيا. -سجل ممارسات الصون الجيدة 25 :موروثا ثقافيا.
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وفي الدول العربية قد تتقاسم دولتان عربيتان أو أكثر عناصر مشتركة من التراث الالمادي على غرار صنع
وطهي الكسكس ي بكل من موريتانيا واملغرب والجزائر وتونس أو مسابقات اإلبل في كل من اإلمارات وعمان
أو حرف السدو (نسج تقليدي) في كل من الكويت والسعودية ،إلخ ...وفي هذا اإلطار قامت منظمة األلكسو
بدور تنسيقي هام في إعداد امللفات املشتركة قبل عرضها على لجنة اليونسكو بهدف تسجيلها ضمن التراث
الثقافي الالمادي .ويبلغ العدد الخاص بالتراث الثقافي غير املادي في الدول العربية  51عنصرا تراثيا ّ
أي بنسبة
 8.7باملائة من املجموع العاملي .ويبين الرسم البياني عدد ّ 4
تطور تسجيل التراث الثقافي العاملي غير املادي
في الدول العربية خالل الفترة  2008و 2020ونالحظ ّ
أن العدد املسجل سنويا يعتبر ضعيفا نظرا للثروة
الكبيرة التي تمتلكهاالدول العربية في هذا املجال.
الرسم البياني عدد : 4
تطور تسجيل التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية خالل الفترة -2008
2020
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 .4الخاتمة:
ّ
ّ
منظمة اليونسكو ّ
ّ
تخص
أن التراث الثقافي يعني "ميراث املقتنيات املادية وغير املادية التي
تؤكد
مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من األجيال السابقة وظلت باقية حتى الوقت الحاضر ،ووهبت لألجيال
القادمة".
وفي هذا الصدد تزخر البلدان العربية بعدة مواقع تراثية ثقافية وطبيعية منها  88ممتلكا (أي بنسبة
 7.63باملائة من مجموع املواقع األثرية املسجلة في العالم  1154موقعا) مسجال بقائمة التراث العاملي
لليونسكو.
لقد ّ
تم من خالل هذه النشرة تقديم مجموع املواقع التراثية في الدول العربية املسجلة على قائمة
التراث العاملي لليونسكو ومنها املواقع ّ
املهددة بالخطر التي يجب حمايتها ويمكن في هذا اإلطار ملنظمة
األلكسو القيام بدور رائد لحماية هذه املواقع وتقديم املساعدة الفنية وغيرها إلعادة هذه املواقع إلى أصلها
الطبيعي.
ّ
كما ّ
ّ
والتصورات وأشكال التعبير
يخص املمارسات
تم التطرق إلى التراث العاملي الالمادي الذي
واملعارف واملهارات  -وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  -التي تعتبرها الجماعات
واملجموعات ،وأحيانا األفراد ،جزءا من تراثهم الثقافي .وهذا التراث الثقافي غير املادي املتوارث من جيل إلى
جيل ،تبدعه الجماعات واملجموعات من جديد بصورة مستمرة ،بما يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة
ينمي لديها اإلحساس بهويتها والشعور باستمراريتهاّ ،
ويعزز من احترام ّ
وتاريخها ،وهو ّ
التنوع الثقافي والقدرة

تنوع هذا النمط الثقافي في الدول العربية ّ
تم التأكيد على ّ
اإلبداعية البشرية .وقد ّ
وأن املوروث الثقافي العربي
ّ
ّ
املسجل ال يمثل مجموع التراث الالمادي الذي تزخر به الدول العربية والذي لم يتم بعد تسجيله باعتبار
تعقد اإلجراءات املتصلة بعملية التسجيل وقد الحظنا من خالل البحوث املُنجزة لصياغة هذه النشرة ّ
أن
بعض الدول العربية قامت بمحاولة جرد للتراث الثقافي الالمادي ويمكن في هذا املجال ملنظمة األلكسو
تقديم املساعدة الفنية لتيسير تسجيل هذا التراث بقائمة التراث العاملي.
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الجزائر

قلعة بني ّ
حماد

ّ
بقايا عاصمة إمارة بني ّ
حماد األولى ،تأسست في العام  1007وتفككت في العام ...1152

جميلة

جميلة أو سويكول بساحتها وهياكلها وكنائسها وأقواس نصرها ومنازلها الواقعة كلها على ارتفاع
 900متر عن سطح البحر هي مثال مذهل للتنظيم املدني الروماني الذي ّ
يتكيف مع املواقع الجبلية...

موقع أثري

طاسيلي ّ
ناجر

يأوي هذا املنظر القمري الغريب الذي ّ
يتمتع بأهمية جيولوجية كبيرة إحدى أكبر ّ
املجمعات الفنية الصخرية
التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ في العالم .ويمكن املرء ،عبر  15000رسم ومنحوتة تعود إلى عام  6000قبل
ّ
وتستمر حتى القرون األولى من عصرنا ...
امليالد

موقع مختلط
ثقافي-طبيعي

تيمجاد

على املنحدر الشمالي من جبال أوراس ،نشأت تيمجاد من ال ش يء عام  100بعد امليالد على يد األمبراطور تراجان
كمستوطنة عسكرية ...

موقع أثري

تيبازا

ّ
مركز تجاري بوني (قرطاجي) قديم يقع على ضفاف البحر املتوسط .احتلها الرومان وجعلوها قاعدة استراتيجية
لفتح املمالك املوريتانية .تشمل تيبازا مجموعة فريدة من اآلثار الفينيقية والرومانية واملسيحية القديمة
والبيزنطية ...

موقع أثري

موقع أثري

وادي مزاب

يبدو منظر وادي مزاب الذي تأسس في القرن العاشرعلى يد األباظيين حول قصورهم الخمس أو قراهم ّ
املعززة
ً
وكأنه ال يزال على حاله .وقد ُ
ّ
ومتكيفة تماما مع البيئة من
ص ّممت الهندسة املعمارية ملزاب ،وهي بسيطة وعملية
حولها ،للعيش في الجماعة مع احترام البنى العائلية...

موقع أثري

قصبة الجزائر

أحد أجمل املواقع البحرية الواقعة على املتوسط ،تشرف القصبة على الجزر الصغيرة حيث ّ
تم إنشاء مركز
تجاري قرطاجي منذ القرن الرابع قبل امليالد ...

موقع أثري

ً
وصوال إلى القرن األول
يحتوي املوقع على مقابر ضخمة تعود واجهاتها املزخرفة إلى القرن األول قبل امليالد
ً
ً
امليالدي .ويشمل حوالي  50نقشا من الحقبة السابقة لألنباط ،وعددا من رسوم الكهوف .يحمل موقع الحجر
شهادة فريدة عن حضارة األنباط ...
ُ
ُّ
يحمل حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر آثار األسلوب املعماري النجدي الذي يتفرد به وسط
ً
ُ
شبه الجزيرة العربية .ويضم هذا املمتلك آثار الكثير من القصور ،فضال عن مدينة بنيت على ضفاف واحة
الدرعية.
تقع جدة التاريخية على الشاطئ الشرقي للبحر األحمر وهي ً
ً
مزدهرا متعدد الثقافات ،يتميز بتقاليد
مركزا
معمارية مميزة ،بما في ذلك منازل البرج التي شيدتها النخب التجارية في املدينة في أواخر القرن التاسع عشر،
والجمع بين تقاليد بناء الشعاب املرجانية الساحلية في البحر األحمر مع التأثيرات والحرف من على طول طرق
التجارة.
يتألف هذا املمتلك التسلسلي من موقعين صحراويين يوجد بهما جبل أم سنمان في جبة وجبال املنجور وراطا في
الشويمس .أما سلسلة مرتفعات أم سنمان فهي تشرف على بحيرة من املياه العذبة لم يبق منها أثر في الوقت
الراهن كانت توفر املياه للناس وللحيوانات في الجزء الجنوبي من صحراء النفود الكبرى ...
ّ
تضم واحة األحساء ،الواقعة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية ،مجموعة من املواقع مثل الحدائق

موقع أثري

السعودية

الحجر (مدائن صالح)
حي الطريف في
الدرعية
جدة التاريخية بوابة
مكة املكرمة
الفن الصخري في
منطقة حائل
واحة األحساء ،منظر
ثقافي آخذ بالتغير

وقنوات الري وعيون املياه العذبة واآلبار وبحيرة األصفر ومبان تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية ...

موقع أثري
موقع أثري

موقع أثري
موقع أثري

البحرين
قلعة البحرين -مرفأ
قديم وعاصمة دملون

وتدل طبقات ّ
قلعة البحرين هي تلة مصنوعة نشأت بفضل طبقات متتالية من األعمال البشريةّ .
التل املتتالية
ّ
من  300متر حتى  600متر على وجود بشري
مستمر منذ حوالي  2300سنة قبل امليالد حتى القرن السادس
عشر .لقد عرف حوالى ربع املوقع عمليات تنقيب أظهرت بنى ّ
متنوعة  :سكنية وعامة وتجارية ودينية وعسكرية.
ً
ً
وهي تشهد على أهمية املكان الذي كان مرفا تجاريا على مرور القرون ...

موقع أثري
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اللؤلؤ  ،شهادة على
اقتصاد الجزيرة
مدافن دملون األثرية

ّ
املوقع هو آخر مثال كامل متبقي للتقاليد الثقافية لصيد اللؤلؤ والثروة التي ولدها في وقت هيمنت فيه التجارة
ً ً
على اقتصاد الخليج (من القرن الثاني إلى الثالثينيات ،عندما طورت اليابان اللؤلؤ املستنبت) .ويشكل أيضا مثاال
ً
بارزا على االستخدام التقليدي ملوارد البحر والتفاعل البشري مع البيئة ،مما شكل االقتصاد والهوية الثقافية
ملجتمع الجزيرة.
ً ً
ُ
ّ
تتكون مدافن دملون ،التي ش ّيدت بين عامي  2200و 1750قبل امليالد ،من  21موقعا أثريا تقع في الجزء الغربي
من الجزيرة .ستة من هذه املواقع مقابر تتألف من عشرات إلى عدة آالف من املدافن ،إذ يبلغ إجمالي عددها
ً
 11774قبرا تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة .وتشمل املواقع الخمسة عشر األخرى  17مقبرة ملكية
ُ
ش ّيدت على شكل أبراج منفصلة مكونة من مستويين.

موقع أثري

موقع أثري

املصدر  :مركز التراث العاملي – اليونسكو ()/http://whc.unesco.org/fr/list
التراث الثقافي العاملي املعرض للخطر

قطر
موقع الزبارة األثري

دهرت مدينة الزبارة الساحلية املحاطة بأسوار في الخليج العربي كمركز للصيد واللؤلؤ في أواخر القرن الثامن
عشر وأوائل القرن التاسع عشر ،قبل أن يتم تدميرها في عام  1811وهجرها في أوائل القرن العشرين .أسسها
تجار من الكويت ،وكان للزبارة روابط تجارية عبر املحيط الهندي والجزيرة العربية وغرب آسيا .طبقة من الرمال
املنبعثة من الصحراء تحمي بقايا قصور املوقع واملساجد والشوارع ومنازل الفناء وأكواخ الصيادين

موقع أثري

مصر

أبو مينا

ّ
ّ
املسيحية القديمة التي ُبنيت على قبر الشهيد اإلسكندري مار مينا املتوفي عام 296
مدينة أبو مينا
حافظت على ما فيها من كنيسة وبيت عماد وبازيليك ومؤسسات عامة وشوارع وأديرة ومنازل
ومشاغل.

موقع أثري

ّ
اإلسالمية
القاهرة

ّ
اإلسالمية بجوامعها
محاطة بالعمران الحديث للقاهرة الحديثة ،القاهرة القديمة هي إحدى أقدم مدن العالم
ّ
اإلسالمية في القرن العاشر واستحالت مركز العالم اإلسالمي
ومدارسها وحماماتها وينابيعها .تأسست القاهرة
الجديد وبلغت عصرها الذهبي في القرن الرابع عشر.

موقع أثري

ممفيس ومقبرتها
منطقة األهرام من
الجيزة إلى دهشور
معالم النوبة من أبو
سمبل إلى فيلة

ّ
تقوم حول عاصمة مصر القديمة مبان ّ
الصخرية ومصطباتها جميلة الزينة
مأتمية رائعة بقبورها
ٍ
ومعابدها وأهرامها .وصنف األقدمون هذا املوقع بين عجائب الدنيا السبع.

موقع أثري

ّ
مبان مثيرة للعجب مثل معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل ودار عبادة إيزيس
في هذه املنطقة األثرية ٍ
ّ
ّ
حملة دولي ٍة أطلقتها اليونسكو
في جزيرة فيلة اللذين أمكن انقاذهما لدى بناء سد أسوان بفضل ٍ
عام  1960واستمرت ّ
حتى العام .1980

موقع أثري

مدينة طيبة القديمة
ومقبرتها

طيبة هي عاصمة مصر في عصري األمربوطوريتين الوسطى والجديدة ومدينة اإلله أمون .شاهدة
ّ
املصرية يوم بلغت ذروتها بما فيها من معابد وقصور الكرنك واالقصر ومقابر وادي
على الحضارة
امللوك ووادي امللكات.

موقع أثري

منطقة القديسة
كاترين

يقع دير القديسة كاترين األرثوذكس ي عند قدم جبل حورب ،املذكور في العهد القديم ،حيث حصل موس ى على
لوحة الوصايا .واملوقع يقدسه املسلمون أيضا ويدعونه جبل موس ى .واملنطقة ّ
ّ
السماوية الثالث
مقدسة للديانات
ّ
ّ
القرن
السادس وهو الدير املسيحي
واليهودية .وتأسس الدير في
املسيحية واإلسالم
املنتشرة في العالم أجمع ،أي
ّ
األساسية ...
األقدم الذي حافظ على وظيفته
ّ
ّ
ّ
ّ
متحجرة نفيسة عن فصيلة الحيتان القديمة
أحفورية
ويتضمن بقايا
الغربية
يقع وادي الحيتان في صحراء مصر
ّ
ّ
ّ
واملنقرضة اليوم .تمثل هذه البقايا املتحجرة إحدى أبرز محطات تطور الحيتان من ثدييات برية إلى ثدييات
ّ
ّ
بحرية .وهو أكبر مواقع العالم الشاهد على هذه املرحلة من التطور حيث يعكس طبيعة الحيتان وحياتها في
ّ
خالل فترة تحولها ...

موقع أثري

وادي الحيتان

موقع طبيعي

االمارات
مواقع العين الثقافية:
حفيت ،هيلي ،بدع بنت
سعود ومناطق الواحات

تشكل سلسلة من امللكيات التي تشهد على إقامة اإلنسان في هذا املكان الصحراوي بشكل دائم منذ العصر
الحجري الحديث مع وجود آثار ثقافية لفترة ما قبل التاريخ الجلي .وثمة آثار مرموقة منها قبور من الحجارة
الدائرية (  2500سنة قبل امليالد) ،وهناك آبار ومجموعة كبيرة من األبنية من الطوب الطيني :املباني السكنية،
األبراج ،القصور واملباني الحكومية...

موقع أثري

العراق
الحضر

آشور (قلعة الشرقاط)

ّ
محصنة خاضعة لنفوذ االمبراطورية البار ّثية وعاصمة اململكة العربية األولى ،وقد قاومت
إنها مدينة كبيرة
ّ
الحضر الرومان مرتين ،في العامين  116و ،198بفضل جدارها املحصن بأبراج .أما آثار املدينة وال سيما املعابد
ً
حيث تمتزج الهندسة اإلغريقية والرومانية بعناصر تزيينية ذات جذور شرقية ،فهي تشهد فعال على عظمة
حضارتها.
تقع مدينة آشور العتيقة على ضفاف نهر دجلة ،شمال بالد ما بين النهرين ،في منطقة جغرافية بيئية مميزة ،على
ري عن الزراعة التي ال أنظمة ّ
الحدود التي تفصل الزراعة بنظام ّ
ري فيها .وقد نشأت املدينة في األلفية الثالثة
ق.م .وبين القرنين الرابع عشر والتاسع ق.م ،.أصبحت هذه املدينة بصفتها العاصمة األولى لالمبراطورية األشورية
ً
ومفترقا ً
تجاريا ً
دوليا...
مدينة دولة

موقع أثري

موقع أثري
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مدينة سامراء األثرية

تقع مدينة سامراء على ضفاف نهر دجلة ،وكانت مقر عاصمة إسالمية جبارة بسطت نفوذها على أقاليم الدولة
العباسية التي امتدت خالل قرن من الزمن من تونس إلى وسط آسيا .تمتد املدينة بطول  41كيلومترا ونصف
الكيلومتر من الشمال إلى الجنوب ،أما عرضها فيتراوح بين  4و 8كيلومترات .وتحتوي على ابتكارات هندسية
ً
وفنية ّ
طورت محليا قبل أن تنقل إلى أقاليم العالم اإلسالمي وأبعد من ذلك...

موقع أثري

قلعة أربيل

قلعة أربيل هي مستوطنة محصنة على قمة تل بيضاوي الشكل (تل أنشأته أجيال عديدة من الذين يعيشون
ويعيدون البناء في نفس املكان) في إقليم كردستان ،محافظة أربيل .ال يزال الجدار املستمر من الواجهات
الطويلة التي تعود للقرن التاسع عشر ينقل االنطباع البصري لقلعة منيعة تهيمن على مدينة أربيل .تتميز القلعة
بنمط غريب يشبه املروحة يعود إلى أواخر العصر العثماني.
يضم هذا املكان ّ
ستة مواقع هي :ثالثة مواقع أثرّية وأربعة مناطق رطبة ومستنقعات جنوب العراق .وتعد مدينتا
ً
أوروك وأور األثريتين باإلضافة إلى املوقع األثري في مدينة إريدو (تل أبو شهرين) جزءا من آثار املدن واملباني
ّ
السومرية التي أنشئت في بالد ما بين النهرين بين األلفيتين الرابعة والثالثة قبل امليالد على ضفاف نهري دجلة
ّ
والفرات .وتعد أهوار جنوب العراق ،مناطق فريدة من نوعها حيث فيها أكبر دلتا داخلية في العالم في بيئة حارة
وجافة للغاية.
ع موقع بابل األثري على بعد  85كم جنوب بغداد ،ويتكون من آثار املدينة التي كانت ،بين عامي  626و 539قبل
امليالد ،مركز اإلمبراطورية البابلية الحديثة ،وذلك إلى جانب عدد من القرى واملناطق الزراعية املحيطة باملدينة
القديمة .وتقدم هذه اآلثار – األسوار الداخلية والخارجية للمدينة ،واألبواب ،والقصور ،واملعابد  -شهادة فريدة
ً
على واحدة من أكثر اإلمبراطوريات نفوذا في العالم القديم...

موقع أثري

األهوار جنوب العراق

بابل

موقع مختلط
ثقافي-طبيعي
موقع أثري
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األردن

َ
ُت َ
عتبر البتراء ،املُ ّ
شيد نصفها واملحفور نصفها اآلخر في الصخر داخل ّ
مدرج الجبال الذي تخترقه ّ
املمرات واملعابر،
ُ
ّ
ّ
من أشهر املواقع التاريخية حيث تختلط تأثيرات التقاليد الشرقية القديمة مع الهندسة اليونانية القديمة.

موقع أثري

ُق َ
صير عمرة

ً
شيد في بداية القرن الثامن والذي ّ
كان قصر الصحراء هذا ،املُ َّ
بشكل خاص ،قلعة تأوي
تتم املحافظة عليه
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
بقاعة لالجتماعات وبحم ٍام
الحراس ومحل إقامة الخلفاء األمويين .ويعكس قصر املتعة الصغير هذا ،املجهز
ٍ
الفن العلماني الذي كان ً
التصويرية على الجدرانَّ ،
ّ
سائدا في تلك الفترة.
مليء بالرسوم

موقع أثري

أم الرصاص

ّ
إن أهم ما في موقع أم الرصاص األثري ما لم ّ
َ
َّ
يتضمن ً
العصرْين البيزنطي
آثارا من
يتم نبشه بعد .فاملوقع الذي
رومانياّ ،
ً
ً
ثم
عسكرا
والروماني ومن بدايات اإلسالم (من أواخر القرن الثالث إلى القرن التاسع ميالدي) ،كان ُم
ً
ً
قليال .ويحتوي املوقع ً
تم استكشاف املُعسكر ّ
ّ
ابتداء من القرن الخامس .وقد ّ
ً
أيضا
املحصن
توسع ليصبح مدينة
ُ
ً
سيما أرضيةّ
جيد ،ال ّ
املحافظة عليها بشكل ّ
ّ
ّ
ات من الفسيفساء تمت
على  16كنيسة يملك البعض منها أرضي ٍ
ٍ
ّ
كنيسة القديس اسطفانوس التي تمثل مدن املنطقة...

موقع أثري

موقع مختلط ،تبلغ مساحته  74 000هكتار .وتقع منطقة وادي رم جنوب األردن بالقرب من الحدود األردنية
السعودية وهي عبارة عن صحراء متنوعة التضاريس تشمل مجموعة من األودية الضيقة واألقواس الطبيعية
ً
واملنحدرات الشاهقة والطرق املنحدرة ،فضال عن أكوام كبيرة من الصخور املنهارة وعدد من الكهوف .وتشهد
النقوش والرسوم على الصخور والبقايا األثرية املوجودة في املوقع على ما عرفته منطقة وادي رم من مستوطنات
بشرية وتفاعل بين اإلنسان والبيئة الطبيعية على مدى  12 000سنةُ .
وعثر في املوقع على  25 000منحوتة
ً
شاهدا على ُّ
تطور الفكر البشري واملراحل األولى لتطوير األبجدية.
صخرية و 20 000نقش على الصخور تقف
ويجسد هذا املوقع ُّ
تطور الفالحة والزراعة والحياة الحضرية في املنطقة.
ُ
إن هذا املوقع األثري ،الذي يقع على بعد تسعة كيلو مترات شمال البحر امليت ،يضم منطقتين أثريتين رئيسيتين
ُ
هما تل الخرار ،املعروف باسم "تلة مار إلياس" أو "النبي إليا" ،ومنطقة كنائس "يوحنا املعمدان" قرب نهر األردن.
ً
وهذا املكان الواقع في وسط منطقة قفرة ُيعتبر وفقا للتقاليد املسيحية املوقع الذي تم فيه تعميد يسوع
الناصري على يد يوحنا املعمدان .ويتميز املكان بآثار تعود إلى العصور الرومانية والبيزنطية ،كالكنائس واملعابد
ُ
ً
الصغيرة واألديرة ،والكهوف التي كانت تستخدم كمالجئ للنساك ،فضال عن البرك املائية املخصصة للتعميد،
ً
مما يدل على القيمة الدينية لهذا املكان .كما يمثل هذا املوقع مقصدا للحجاج املسيحيين.

موقع مختلط
ثقافي-طبيعي

البتراء

محمية وادي رم

موقع املعمودية

مدينة القدس القديمة
وأسوارها – موقع ّ
تم
اقتراحه من قبل
اململكة األردنية.

موقع أثري

ٌ
لطاملا كان ملدينة القدسَّ ،
قيمة ّ
ّ
رمزي ٌة كبرى .فمن بين آثارها التار ّ
ّ
يخية
واملسيحية واالسالم،
اليهودية
املقدسة في
التي يصل ُ
ّ
ّ
َّ
عددها الى  ،220تنفرد قبة الصخرة التي تم بناؤها في القرن السابع ،بزخرفتها التي تتضمن أجمل
ّ
ّ ُ
ّ
َ
األشكال الهندسية والوردية .وتعرف القدس في الديانات الثالث باملكان الذي قدم فيه ابراهيم أضاحيه .ويشكل
ّ
الدينية .أما اإليوان املستدير داخل كنيسة القيامة،
حائط املبكى الفاصل بين األحياء من مختلف املجتمعات
فيحتوي على قبر السيد املسيح.

موقع أثري

تنظيما ً
ً
دقيقا للمكان الذي
تعكس آثار عنجر ،هذه املدينة التي بناها الخليفة وليد األول في أوائل القرن الثامن،
يشبه املدن القصور القديمة .كما ّأنها ُت َ
عتبر الشاهد الوحيد على مدنية األمويين.

موقع أثري

لبنان

عنجر
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ّ
الفينيقية حيث كانت العبادة للثالوث اإللهي ،بمدينة الشمس في العهد الهيلنستي .وحافظت
ُعرفت هذه املدينة
ُ
ّ
على دورها الديني حيث جذب معبد جوبيتير ،إله الشمس حشود الحجاج .فبعلبك بمبانيها الضخمة تعتبر من
ّ
الرومانية اإلمبراطورية وهي في أوج ذروتها.
أهم آثار الهندسة

موقع أثري

ُ
نجد في جبيل اآلثار املُ ّ
تتالية إلحدى أقدم املدن في لبنان التي سكنتها الشعوب منذ العصر النيوليتي والتي تعتبر
جزءا ال ّ
ّ
ّ
ً
ّ
يتجزأ من أسطورة حوض البحر األبيض املتوسط ومن تاريخه على مر ألوف السنين .كما ترتبط جبيل
ً
ً
ّ
ّ
ارتباطا وثيقا بتاريخ انتشار األبجدية الفينيقية.

موقع أثري

صور

الفينيقية الكبرى ،صور ،حيث ّ
ّ
تم اكتشاف األرجوان بحسب األسطورة ،سيدة البحار ،ومؤسسة
كانت املدينة
صور
آثار
على
تحافظ
اآلن
وهي
الصليبية.
الحروب
نهاية
في
التاريخي
دورها
فقدت
وقرطاج.
كقادش
املزدهرة
املدن
ٍ
ّ
تاريخية ّ
مهمة تعود بشكل أساس ي إلى العهد الروماني.

موقع أثري

وادي قاديشا أو
الوادي املقدس وحرش
أرز الرب

ُيعتبر وادي قاديشا من ّ
أهم املواقع للتأسيس املسيحي في العالم .فأديرة الرهبان القديمة بمعظمها تتواجد في
ً
ً
طبيعة خالبةً .
وقريبا منها ،نجد آثار غابة أرز لبنان الكبيرة ،التي كانت مطلوبة جدا في املاض ي لبناء
وسط
ٍ
ّ
الدينية الكبيرة فيها.
العمارات

موقع أثري

بعلبك

جبيل

ليبيا

موقع شحات (قورينة)
األثري
موقع لبدة األثري
(لبتس ماغنا) (لبدة
الكبرى )

ّ
موقع شحات (قورينة) األثري كانت شحات مستعمرة لإلغريق في جزيرة ثيرا وكانت إحدى مدن العالم الهليني
األساسية .وإذ تحولت إلى مدينة رومانية ظلت عاصمة كبيرة حتى زلزال العام  .365وفي ثنايا آثارها التي اشتهرت
منذ القرن الثامن عشر يختبئ ألف عام من التاريخ.
جملها ّ
كانت لبدة إحدى أجمل حاضرات االمبراطورية الرومانية بعد أن ّ
وكبرها "سيبتيموس سيفيروس" ابن
البالد الذي أصبح امبر ً
اطورا ،وذلك بنصبها العامة الكبيرة ،ومرفئها االصطناعي ،وسوقها ،ومخازنها ،ومحترفاتها
وأحيائها السكنية.

موقع أثري

موقع أثري
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ليبيا (تابع)

موقع سبراطة األثري

كانت سبراطة ً
ً
فينيقيا ملرور منتجات أفريقيا الداخلية وشكلت ً
جزءا من اململكة النوميدية
مركزا تجارًيا
ماس ّ
الزائلة في ّ
ينيسا قبل أن تتحول إلى رومانية ويعاد بناؤها في القرنين الثاني والثالث.

موقع أثري

مواقع تادرارت
أكاكوس الصخرية

على حدود طاسيلي ناجر الجزائرية ،وهي ً
أيضا موقع مدرج على قائمة التراث العاملي ،يقع هذا املرتفع
ً
الصخري الغني بآالف الرسوم الصخرية ذات األساليب املختلفة كليا والتي يعود أقدمها إلى  21ألف عام ق.م.
ً
تقريبا ،ويمكن اعتبار أن أحدثها يرقى إلى القرن األول ميالدي .وتعكس هذه الرسوم التعديالت العميقة التي
طرأت على الثروة الحيوانية والنباتية وكذلك أنماط الحياة املتنوعة للشعوب التي تتالت على خذا الجزء من
الصحراء الكبرى.
بنيت غدامس في واحة وسميت "لؤلؤة الصحراء" وهي إحدى أقدم املدن التي قامت في حقبة ما قبل
الصحراء وخير مثال على املوئل التقليدي .وتتميز هندستها املنزلية بتوزيعها الوظائف املختلفة على مختلف
الطبقات :الطبقة األرضية لتخزين املؤونة ،والطبقة العائلية تشرف على ممرات مسقوفة مموهة تسمح
بتنقل تحت األرض تقر ًيبا في املدينة وشرفات مكشوفة مخصصة للنساء.

موقع أثري

مدينة غدامس
القديمة

موقع أثري

املغرب

مدينة فاس

مدينة مراكش

قصر آيت بن حدو

َ
ّ
تأسست مدينة فاس في القرن التاسع وفيها أقدم جامعة في العالم .عرفت فاس عصرها الذهبي في القرن ْين
ً
ّ
الثالث عشر والرابع عشر تحت حكم املرينيين عندما أصبحت عاصمة اململكة بدال من مراكش .ويعود
ّ
األساسية إلى تلك الحقبة :املدرسة والفنادق والقصور والبيوت واملساجد والينابيع.
النسيج املدني والنصب
وبالرغم من نقل مركز العاصمة إلى الرباط في العام  ،1912حافظت فاس على موقعها كعاصمة ّ
ثقافية
ّ
وروحية للبالد.
ُ
طويلة املركز السياس ي
لفترة
ٍ
أنشأها املرابطون( )1147–1056بين  1070و 1072وبقيت مراكش ٍ
ّ
الش ّ
االسالمية املُ ْ
ّ
مالية واألندلس وتعود
سيطرة على أفريقيا
واالقتصادي والثقافي األهم في بلدان الغرب
النصب العظيمة إلى تلك الحقبة :مسجد ُ
ّ
ّ
الكتبية والقصبة واألسوار والبوابات األثرية والحدائق .ثم
استضافت هذه املدينة فيما بعد َ
روائع أخرى كقصر الباهية ومدرسة بن يوسف وضريح السعديين والبيوت
ً
مسرحا ر ً
ائعا في الهواء الطلق تدهش ً
دائما زائريه ،بحيث
الكبيرة .كما أن ساحة جامع الفنا التي تشكل
أدرجت على قائمة التراث غير املادي لإلنسانية.
ُي َ
عتبر القصر ً
ّ
مجموعة من األبنية املصنوعة
التقليدية املنتشرة في الصحراء وهو عبارة عن
نوعا من املساكن
ٍ
ّ
ّ ُ
ُ
َّ
َّ
من الطين واملحاطة باألسوار .وتتجمع املنازل داخل هذه االسوار الدفاعية املعززة بأبر ٍاج داعمة .ويشكل
ّ
َ
املعمارية في جنوب املغرب.
دليل على الهندسة
قصر آيت بن حدو الذي يقع في إقليم ورززات خير ٍ

موقع أثري

موقع أثري
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مدينة مكناس
ّ
التاريخية
ً
(قديما
مدينة تطوان
تيطاوين)
موقع وليلي االثري

مدينة الصويرة
ً
(قديما موغادور)

مدينة مازاكان
البرتغالية (الجديدة)

الرباط العاصمة
الحديثة واملدينة
التاريخية تراث
مشترك

عسكرياّ .
ً
َّ
لكنها أصبحت العاصمة تحت حكم
أسس املرابطون مكناس في القرن الحادي عشر لتكون مقرا
املولى اسماعيل ( )1727 – 1672وهو مؤسس الحكم العلوي .أنشأ منها مدينة مذهلة على األسلوب االسباني
ٌ َّ ٌ
ٌ
بوابات أث ّرية نعرف اليوم ّأنها ٌ
متناسق مؤلف من
مزيج
املغربي ،فأحاطها باألسوار العالية التي تخترقها
ً
األساليب اإلسالمية واألوروبية في املغرب التي كانت سائدة في القرن السابع عشر.
ُ
ً
ً
ّ
ً
ابتداء من القرن الثامن بصفتها صلة وصل مهمة
االسالمية
أعطيت تطوان أهمية خاصة في خالل الحقبة
ً
بين املغرب واالندلس .ثم بعد استعادتها مجددا ،أعاد الالجئون العائدون إلى املنطقة بناءها بعد ان طردهم
ُ
َّ
ّ
مما كان ًّ
االسبانّ ،
املعمارية والفن اللذ ْين يشهدان على التأثيرات االندلسية الواضحة .تعتبر
جليا في الهندسة
ً
ً
تطوان من أصغر املدن املغربية ،ولكن ،من دون شك ،هي األكثر كماال حيث معظم االبنية بقيت بعيدة عن
التأثيرات الخارجية.
ً
ً
َّ
تأسست العاصمة املوريسكية في القرن الثالث ق.م .وقد أعطتها االمبراطورية الرومانية أهمية كبيرة
ً
ٌ
ّ
منطقة زراعي ٍةّ
ٌ
جميلة عدة .وال تزال آثار عديدة منها صامدة في املوقع االثري الذي يقع في
بآثار
ٍ
ٍ
وخصصتها ٍ
ً
قصيرة جدا عاصمة ادريس االول وهو مؤسس حكم
ولفترة
خصبة .ثم أصبحت هذه املنطقة فيما بعد
ٍ
ٍ
ّ
مكان غير بعيد عنها ،في موالي ادريس.
األدارسة وقد تم دفنه في ٍ

موقع أثري

موقع أثري

موقع أثري

ُ
تعتبر الصويرة املثال الفريد للمدينة املحصنة التي تعود الى نهاية القرن الثامن عشر .وقد ُبنيت في أفريقيا
ً
ً
الشمالية وفقا ملبادئ الهندسة املعمارية العسكرية االوروبية التي كانت سائدة في ذلك العصر .فمنذ
ً
مرفأ تجارًّيا ًّ
عامليا من الباب األول ،اذ تربط املغرب وداخل البالد الصحراوية بأوروبا وباقي
تأسيسها بقيت
العالم.
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تقع ّ
ّ
البرتغالية في مازاكان التي باتت اليوم ً
جزءا من مدينة الجديدة على بعد  90كلم جنوب غرب
التحصينات
الدار البيضاء .لقد تم انشاء هذه التحصينات كمستعمرة محصنة على الساحل االطلس ي في بداية القرن
ّ
السادس عشر .ثم استعاد املغربيون هذه املستعمرة في العام  .1769وتشكل التحصينات ،باالضافة الى
ً
ً
واضحا على الهندسة املعمارية العسكرية في عصر النهضة .فاملباني
حصونها البارزة وأسوارها ،مثاال
ً
ّ
البرتغالية التي ال تزال ظاهرة حتى اآلن هي الحوض وكنيسة الصعود املبنية بحسب االسلوب املنويلي (أواخر
القوطي).
تشمل املدينة األجزاء القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر كما تشمل مدينة جديدة هي واحدة
ً
طموحا والتي تم بناؤها في إفريقيا في القرن العشرين وربما األكثر
من أكبر املشاريع الحضرية الحديثة وأكثرها
ً
اكتماال .تشمل األجزاء القديمة مسجد حسن (الذي بدأ في عام  )1184واألسوار والبوابات املوحدية  ،وهي
األجزاء الوحيدة الباقية من املشروع لعاصمة كبيرة للخالفة املوحدية باإلضافة إلى بقايا اإلمارة املغربية أو
األندلسية في القرن السابع عشر.
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موريتانيا

املنتزه الوطني بانك
دارغوين
قصور وادان
وشنقيطي وتشيت
وواالتا القديمة

َّ
َ
ّ
ّ
يتألف هذا املنتزه الذي يقع على طول الساحل االطلس ي من تالل ّ
مستنقعية ومن
ساحلي ٍة
مناطق
رملي ٍة ومن
ٍ
جزر صغيرة ومن مياه ساحلية غير عميقة .فقسوة الصحراء والثروة البيولوجية في املنطقة البحرية
ّ
ً
متناقضا بامتياز ،حيث تمض ي العصافير املهاجرة الفريدة ّ
ً
تشكالن منظ ًرا ً
التنوع فصل
وبحريا
أرضيا
ّ
ً
ّ
البحرية ،باالضافة الى الدالفين التي يستعملها
الشتاء .وفي هذا املنتزه أيضا ،عدة أنواع من السالحف
الصيادون لتوجيه مسار أسراب السمك.
َ
ّ
تأسست هذه املدن في القرن ْين الحادي عشر والثاني عشر لتلبية احتياجات القوافل التي تعبر الصحراء.
ّ
ّ
ملحوظ على
بشكل
ات للثقافة االسالمية .كما حافظت
وأصبحت هذه املراكز املتحركة والدينية مقر ٍ
ٍ
ٍ
َ
القرن ْين الثاني عشر والسادس عشرّ ،
ّ
فكل منزل فيها يحتوي على صحن دار وهي
املدني النهائي بين
نسيجها
ّ
ّ
يتميز بمئذنة ّ
تصطف حول مسجد ّ
أزقة ّ
تتقارب إلى درجة ّأنه ال تفصل بينها سوى
مربعة .كما
ضيقة ،وهي
ّ
ّ
البدوية لشعوب الصحراء الغربية.
عيش تقليدية وتركز على الثقافة
تشهد هذه املدن على طريقة ٍ

موقع طبيعي

موقع أثري

عمان
قلعة بهال

املواقع التاريخية في
بات والخطم والعين
أرض اللبان

تدين واحة بهال الصحراوية بازدهارها لبني نبهان الذين فرضوا سيطرتهم على باقي املجتمعات بين القرن
الثاني عشر ونهاية القرن الخامس عشر .وتظهر ّ
قوتهم من خالل أنقاض القلعة الكبيرة التي تتميز بجدران
وأبراج من اآلجر الخام ومن أسس حجرية وهي املثال الواضح لهذا النوع من التحصينات.

موقع أثري

ّ
يشكل موقع بات الذي يعود إلى عصور ما قبل الكتابة واملجاور لبستان النخل داخل سلطنة عمان ،مع
ً
املواقع املرتبطة به ،املجموعة األكثر كماال في مناطق السكن واملقابر الكبيرة في األلفية الثالثة ق.م.

موقع أثري

تبرز أشجار اللبان في وادي دوكة ،باإلضافة إلى آثار الواحة الصحراوية املتنقلة في شصر/وبار واملرافئ
املرتبطة بخور روري والبليد .فقد ازدهرت تجارة اللبان بشكل واضح في هذه املنطقة خالل قرون عدة
وكانت من أهم النشاطات التجارية في العالم القديم وفي القرون الوسطى.

موقع أثري
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أنظمة الري
األفالج)

(

مدينة قلهات
التاريخية

تمثل أنظمة الري الخمسة املسجلة حوالي  3 000نظام ري تستعمل حتى اآلن في ُعمان .ويعود أقدم بناء لها
إلى حوالي  500م ،ولكن األدلة األثرية األخيرة تشير إلى ّ
أن أنظمة الري كانت موجودة في املنطقة منذ 2500
ق م .يجلب هذا النظام في الري املاء من املصادر الجوفية ،على مدى كيلومترات ،كي يغذي الزراعة والسكان
ً
ً
ُ
املقيمين .تتحكم في إدارة املياه وتوزيعها توز ً
مفاهيم التعاون املتبادل
يعا عادال وفاعال ،في املدن والقرى،
ُ
والعيش املشترك ،وهي تتبع املالحظة الفلكية .وقد ضم إلى املوقع عدد من أبراج املراقبة التي أقيمت لحماية
أنظمة الري .وهي تعكس اعتماد الناس على األفالج.
يضم املوقع ،املوجود على الساحل الشرقي لسلطنة ُعمان ،مدينة قلهات التاريخية التي ّ
تحدها أسوار
داخلية وخارجية ،باإلضافة إلى مناطق تحتوي على قبور ضخمة أثرية خارج هذه األسوار .وكانت املدينة
ً ً
ميناء هاما على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية ،إذ تطور بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر

موقع أثري

موقع أثري

امليالدي ،وذلك في فترة حكم أمراء هرمز .وتقدم املدينة اليوم شهادات أثرية فريدة على التبادالت التجارية
بين الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وأفريقيا الشرقية والهند حتى الصين وجنوب شرق آسيا.

فلسطين
مهد والدة يسوع
املسيح :كنيسة املهد
وطريق الحجاج ،بيت
لحم
بلد الزيتون و الكرمة
– منظر ثقافي في
جنوب القدس ,بتير
مدينة الخليل
القديمة

وهذا املوقع هو على مسافة  20كيلومترات من مدينة القدس ويوجد عند املكنة التي يعترف بها أبناء الديانة
املسيحية ،منذ القرن الثاني ،على انها مكان والدة يسوع املسيح .وبنيت الكنيسة في العام  .339وقد حافظ
البناء الذي أعيد تشييده في القرن السادس بعد الحريق الذي أصاب الكنيسة ،على بقايا الفسيفساء
األصلية على األرض .ويشمل املوقع أيضا كنائس وأديرة ،يونانية والتينية وأرثوذوكسية وفرنسيسكان وأرمن،
وكذلك أجراسا وحدائق متنوعة على طول طريق الحجاج.

موقع أثري

ّ
يتضمن املنظر الطبيعي لتالل بتير الواقع على بعد بضع كيلومترات جنوب غرب القدس ،في األراض ي
الجبلية بين نابلس والخليل ،سلسلة أودية زراعية تعرف باسم "وديان" ّ
وتتميز ّ
بمدرجات حجرية ُيروى
بعضها إلنتاج البقوليات ،في حين يكون بعضها اآلخر جافا ومزروعا كروما وأشجار زيتون .واستند ّ
تطور
املدرجات املزروعة ،في إطار بيئة جبلية للغاية ،على شبكة من قنوات ّ
هذه ّ
الري تغذيها مصادر املياه
ُ
الجوفية .واملياه التي يتم جمعها بفضل هذه الشبكة ت َو َّزع بموجب نظام توزيع تقليدي منصف بين أسر
قرية بتير الواقعة على مقربة من هذا املنظر الثقافي.
استخدم الحجر الجيري املحلي في بناء البلدة القديمة في الخليل خالل الفترة بين  1250و .1517أصبح هذا
املكان ً
موقعا للحج للديانات السماوية الثالث :اليهودية واملسيحية واإلسالم .كانت املدينة تقع على مفترق
طرق تجارة القوافل مسافرة بين جنوب فلسطين وسيناء وشرق األردن وشمال شبه الجزيرة العربية .على
الرغم من أن الفترة العثمانية الالحقة ( )1917-1517بشرت بتوسيع املدينة إلى املناطق املحيطة بها وجلبت
العديد من اإلضافات املعمارية ،ال سيما رفع مستوى سطح املنازل لتوفير املزيد من الطوابق العليا.

موقع مختلط
ثقافي-طبيعي

موقع أثري
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سوريا
مدينة دمشق
القديمة

تم تأسيس هذه املدينة في األلفية الثالثة قبل امليالد ،ما يجعل منها إحدى أقدم املدن في الشرق
ً
ّ
األوسط .وكانت دمشق في القرون الوسطى مركزا لصناعة حرفية مزدهرة (سيوف وقماش الدنتال)،
أما الجامع األموي الكبير الذي شيد في القرن الثامن في موقع محراب أشوري فيعتبر األروع بين 125
ً
نصبا ترقى الى مراحل تاريخية مختلفة.

موقع أثري

مدينة بصرى
القديمة

ً
ّ
شكلت هذه املدينة قديما عاصمة املقاطعة الرومانية العربية ومحطة هامة في طريق القوافل القديمة
الى مكة .وقد حافظت داخل أسوارها السميكة على ّ
مدرج روماني رائع يعود الى القرن الثاني ،ناهيك
عن آثار من املسيحية األولى وعدد من املساجد.
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ً
تحتضن هذه الواحة الواقعة في الصحراء السورية شمال شرق دمشق آثارا ضخمة ملدينة كبيرة
ً
شكلت أحد أهم املراكز الثقافية في العالم القديم .ونظرا لوقوعها عند ملتقى حضارات عدة ،دمجت
تدمر في فنها وهندستها طوال القرنين االول والثاني بين التقنيات اليونانية الرومانية والتقاليد املحلية
وتأثيرات بالد فارس.
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خضعت حلب على التوالي لسيطرة الحثيين واألشوريين والعرب واملغول واملماليك والعثمانيين لوقوعها
على مفترق طرق تجارية متعددة منذ األلفية الثانية قبل امليالد .فقلعتها التي ترقى الى القرن الثالث
عشر ومسجدها الكبير الذي بني في القرن الثاني عشر ومدارسها وقصورها وخانات القوافل وحماماتها
ً
ً
ً
املبنية في القرن السابع عشر تضفي على نسيجها املدني طابعا متناسقا وفريدا يتهدده اليوم االكتظاظ
السكاني.
ّ
يجسد هذان القصران التأثير الثقافي املتبادل وتطور الهندسة العسكرية في الشرق األوسط طوال
مرحلة الحروب الصليبية من القرن الحادي عشر ولغاية القرن الثالث عشر .وقد تم بناء قلعة
الفرسان على يد أخوية فرسان القديس يوحنا املعروفة بفرسان املشفى من عام  1142الى عام
 ،1271فيما أنجزت املرحلة الثانية من األعمال على يد املماليك في نهاية القرن الثالث عشرّ .
وتعد
قلعة الفرسان من قصور الحروب الصليبية التي حظيت بأعلى درجة من الحماية .أما قلعة صالح
ً ً
الدين ،فتشكل رغم الدمار الجزئي الذي ّ
حل بها مثاال هاما آخر لهذا النمط من القالع ،سواء على
مستوى نوعية البناء أو على مستوى البصمات التاريخية املتتالية التي تحملها.

موقع أثري

موقع تدمر

مدينة حلب القديمة

قلعة الفرسان وقلعة
صالح الدين

موقع أثري
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القرى القديمة في
شمال سوريا

يشمل هذا املوقع نحو أربعين قرية موزعة على ثمانية مجمعات في شمال غرب سوريا وشهادة مميزة
على الحياة الريفية في أواخر العصور القديمة وخالل الحقبة البيزنطية .وتتميز هذه القرى التي ُبنيت
بين القرن األول والقرن السابع والتي هجرها أهلها في الفترة املمتدة من القرن الثامن إلى القرن العاشر
بمناظر حافظت على الكثير من خصائصها على مدى السنين ،وتشمل معالم أثرية لعدد من املساكن
ُ
واملعابد الوثنية والكنائس واألحواض والحمامات العمومية ،وما إلى ذلك .وتعتبر املناظر الثقافية
ً ً
العتيقة لهذه القرى دليال مهما على االنتقال من التاريخ الوثني لإلمبراطورية الرومانية إلى الحقبة
املسيحية في العصر البيزنطي.

موقع أثري

السودان

جبل البركل ومواقع
املنطقة النوبية

املواقع األثرية في
جزيرة مروي

املحمية البحرية
القومية لسنجانب
والحديقة البحرية
القومية لخليج جزيرة
دنقناب في جزيرة
مكوار

ً
تشغل هذه املواقع األثرية الخمسة مساحة يفوق طولها  60كيلومترا في وادي النيل .وتحمل هذه
املواقع كلها آثار الثقافة النوبية ( 270 - 900قبل امليالد) واملروية ( 270قبل امليالد –  350ميالدية)
السائدتين في ظل دولة كوش الثانية .وتتضمن هذه املواقع قبو ًرا ّ
مزودة بأهرام أو ّ
مجردة منها،
ً
باإلضافة الى معابد وأبنية سكنية وقصور .ومنذ عصور ما قبل التاريخ ،ارتبط جبل البركل ارتباطا
ً
وثيقا بالتقاليد الدينية والفولكلور ،اما املعابد األساسية فال يزال ينظر إليها كأماكن ذات طابع
ميتولوجي.
هي عبارة عن مناطق شبه صحراوية بين نهر النيل ونهر عطبرة ،معقل مملكة كوش ،التي كانت قوة
عظمى بين القرنين الثامن والرابع قبل امليالد ،وتتألف من الحاضرة امللكية للملوك الكوشيين في
مروي ،بالقرب من املواقع الدينية في نقاء واملصورات الصفراء .كانت ًّ
مقرا للحكام الذين احتلوا مصر
ملا يقرب من قرن ونيف ،من بين آثار أخرى ،من مثل األهرامات واملعابد ومنازل السكن وكذلك
املنشآت الكبرى ،وهي متصلة كلها بشبكة مياه.
ّ
املرجانية املعزولة ويقع
يضم املوقع منطقتين منفصلتين .األولى هي سنجانب والتي تعد تجمعا للشعاب
وسط البحر األحمر حيث يعد هذا املوقع الجزيرة املرجانية الوحيدة في هذا البحر على بعد  25كم من
ّ
السودانية .أما املنطقة الثانية فهي خليج جزيرة دنقاب وجزيرة مكوار .وتقع هاتان الجزيرتان
السواحل
ّ
ّ
على بعد  125كم شمال مدينة بورسودان وفيهما مجموعة متنوعة من الشعاب املرجانية ونباتات أيكة
ّ
البحرية والشواطئ والجزر .ويقطن في هاتين املنطقتين مجموعة من الطيور
ساحلية واألعشاب
والثديات البحرية باإلضافة إلى أسماك القرش وشيطان البحر والسالحف .كما يعد خليج جزيرة
ً ًّ
مهما لحيوان األطوم البحري.
دنقاب مسكنا

موقع أثري

موقع أثري

موقع طبيعي
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تونس

ّ
مدرج الجم الروماني

ترتفع في مدينة الجم الصغيرة اآلثار املهيبة ألكبر كوليزيه في شمال افريقيا وهو عبارة عن ّ
مدرج روماني
ّ
ويجسد هذا البناء العائد الى القرن الثالث توسع االمبراطورية
ضخم يتسع ملا يعادل  35000مشاهد.
الرومانية وعظمتها.

موقع أثري

مدينة تونس القديمة

اعتبرت تونس في ظل حكم املهديين والحفصيين الذين سيطروا عليها من القرن الثاني عشر ولغاية
السادس عشر احدى اهم مدن العالم اإلسالمي وأغناها .وهي تتضمن  700نصب من قصور ومساجد
وأضرحة ومدارس وموارد ماء تشهد على تاريخها العريق.

موقع أثري

موقع قرطاج األثري

تأسست قرطاج في القرن التاسع قبل امليالد عند خليج تونس ثم تحولت ابتداء من القرن السادس الى
ً
ً
ً ً
امبراطورية تجارية شغلت جزءا كبيرا من منطقة البحر املتوسط وشكلت مركزا تجاريا لحضارة
ً
ساطعة .كما انها احتلت اراض ي من روما خالل الحروب البونيقية ،لكن هذه األخيرة قضت عليها نهائيا
عام  146قبل امليالد فقامت على أنقاضها قرطاج ثانية رومانية.

موقع أثري

محمية إشكل
الوطنية

ّ
ّ
تشكل بحيرة إشكل ومناطقها الرطبة استراحة ضرورية ملئات ماليين الطيور املهاجرة – من بط وأوز
ولقالق ونحام زهري وغيرها من الطيور التي تأتي للحصول على الغذاء والسكن .وتشكل الحظيرة األثر
ً
األخير لسلسلة من البحيرات امتدت قديما عبر افريقيا الشمالية.

مدينة كركوان
البونيقية ومقبرتها

هذه املدينة الفينيقية التي ّ
هجرت دون شك خالل الحرب البونيقية االولى (حولى سنة  250قبل
امليالد) والتي لم يعد الرومان بناءها تتضمن اآلثار الوحيدة ملدينة فينيقية بونيقية متبقية ،وقد تم
ً ً
ً
تشييد بيوت هذه املدينة حسب مخطط نموذجي يعتمد اسلوبا متطورا جدا في التنظيم املدني.

موقع أثري

القيروان

نشأت مدينة القيروان عام  670في ظل حكم األغالبة وازدهرت في القرن التاسع ،وقد ظلت محافظة
على طابعها الديني األبرز افي منطقة املغرب رغم انتقال العاصمة السياسية الى تونس في القرن الثاني
عشر .ويتضمن تراثها املعماري الغني بشكل خاص املسجد الكبير بأعمدته املصنوعة من الرخام
التقليدي والرخام السماقي ومسجد األبواب الثالثة العائد الى القرن التاسع.

موقع أثري

موقع طبيعي
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املدينة العتيقة
سوسة
ّ
دقة األثرية

ً ً
ً
كانت سوسة مرفأ تجاريا وعسكريا هاما في عهد األغالبة ( ،)909-800وهي اليوم نموذج عن مدن
ً
القرون األولى من االسالم .وقد شكلت في ما مض ى عنصرا من نظام دفاعي ساحلي بقصبتها وأسوارها
ومدينتها القديمة واملسجد الكبير ورباطها النموذجي الذي يجمع بين وظيفته كقلعة وكنصب ديني.

موقع أثري

ّ
قبل قيام االمبراطورية الرومانية بضم نوميدية ،شكلت مدينة دقة التي تعلو تلة مشرفة على سهل
خصب عاصمة لدولة ليبية بونيقية .وقد ازدهرت تحت حكم الرومان والبيزنطيين .وتشهد آثارها
املتبقية بطريقة واضحة على موارد مدينة رومانية صغيرة قامت على حدود االمبراطورية.

موقع أثري

اليمن
مدينة شبام القديمة
وسورها

تشكل هذه املدينة ّ
املسورة التي ترقى الى القرن السادس عشر أحد أقدم النماذج وافضلها للتنظيم
املدني الدقيق املرتكز على مبدأ البناء املرتفع .وتعود تسميتها "بمانهاتن الصحراء" الى مبانيها البرجية
الشاهقة املنبثقة من الصخور.

موقع أثري

مدينة صنعاء
القديمة

بنيت صنعاء في واد جبلي يرتفع الى  2200متر وأصبحت مأهولة بالسكان منذ أكثر من  2500سنة.
وتحولت املدينة في القرنين السابع والثامن الى مركز هام لنشر اإلسالم ،فحافظت على تراث ديني
ً
وسياس ي يتجلى في  106مساجد و 21حماما و 6500منزل تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر .أما
ً
املساكن البرجية املتعددة الطبقات ومنازل اآلجر القديمة فتزيد املوقع جماال.

موقع أثري

ً
تشكل هذه املدينة موقعا ذا أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها املحلية والعسكرية
وتخطيطها املدني .وباإلضافة الى انها كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس
عشر ،اتسمت زبيد بأهمية جمة في العالم العربي واإلسالمي طيلة قرون من الزمن بفضل جامعتها
اإلسالمية.

موقع أثري

يقع في شمال غرب املحيط الهندي ،بالقرب من خليج عدن ،ويمتد على مساحة  250كلم .يشمل أربع
جزر وجزيرتين صخريتين صغيرتين يبدو وكأنها امتداد للقرن األفريقي .إنه موقع استثنائي من حيث
التنوع الكبير في نباتاته ونسبة األنواع املستوطنة :ذلك أن  %73من أنواع النباتات (من أصل 528
ً
نوعا) و %09من أنواع الزواحف و %59من أنواع الحلزونيات البرية املتواجدة فيه غير موجودة في أي
ً
مناطق أخرى من العالم .أما بالنسبة للعصافير ،فاملوقع يؤوي أنواعا هامة على املستوى العاملي (291
ً
نوعا ،يتوالد  44منها في الجزر ،فيما يهاجر  58منها بانتظام) ،ومن بينها بعض األنواع املهددة
ً
باالنقراض .وتتميز الحياة البحرية في سقطرى بتنوع كبير ،مع تواجد  352نوعا من املرجان الباني
ً
للشعب ،و 730نوعا من األسماك الساحلية ،و 300نوع من السراطين والكركند واإلربيان.

موقع طبيعي

حاضرة زبيد
التاريخية
أرخبيل سقطرى
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