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واحة الأح�ساء 
م�شهد ثقايف متطور

موقع تراث عالمي
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تعترب واحة األحساء كنزاً من المعالم األثرية والتراثية 
المنتشرة في متحف طبيعي عمالق شرق المملكة العربية 

السعودية، وقد اكتسبت إلى جانب أهميتها التاريخية محلياً 
وخليجياً وعربياً، أهمية عالمية بفضل تسجيلها في قائمة التراث 

العالمي باليونسكو يوم الجمعة 16 شوال 1439هـ، الموافق 29 
يونيو 2018م، كخامس موقع سعودي يتم تسجيله في قائمة 

التراث العالمي بعد موقع مدائن صالح في عام 1429هـ/ 2008م، 
وحي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431هـ/ 2010م، وجدة 
التاريخية عام 1435هـ/ 2014م، ومواقع الرسوم الصخرية في 

موقعي جبة والشويمس بمنطقة حائل في 1436هـ / 2015م، كما 
سبق لها المنافسة على دخول قائمة عجائب الدنيا ألنها أكبر 

واحة نخيل في العالم.

الأح�ساء 
متحف طبيعي �رشق اململكة
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تقع واحة األحساء في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية، على مساحة إجمالية تفوق )85( كم2، وتشكل مشهداً 

ثقافياً متطوراً يحتوي على بساتين النخيل، والقنوات، والعيون، 
واآلبار، وبحيرة الصرف المائي، ومناطق أثرية شاسعة، ومجموعة 
مختارة من التراث العمراني داخل مستوطناتها التاريخية، التي 

تجسد أهمية الواحة باعتبارها مستوطنة تقليدية كبرى على مدى 
الـ )500( عام الماضية، حيث تمتلك واحة األحساء »طوبوغرافية« 
واضحة تتمثل في مجموعة العناصر كالعيون المائية، والكهوف، 

والجبال، والسهول، والقنوات الحديثة والتاريخية، وأساليب رفع 
المياه، والمستوطنات البشرية ومناطق الصرف الطبيعية، وتعتبر 

أكبر واحة في العالم، وقد حافظت على تماسك جغرافيتها األصلية 
ووظائفها االقتصادية واالجتماعية كمركز زراعي رئيس لشبه 

الجزيرة العربية، ومركز اقتصادي مهم يرتبط منذ الحضارات العالية 
إلى بقية الخليج والعالم.  

موقع واحة الأح�ساء
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بداية ت�شجيل مواقع الرتاث الوطني يف 

اليون�شكو

بدأت عملية تسجيل مواقع التراث الوطني 
السعودي في قائمة التراث العالمي 

باليونسكو عندما صدرت موافقة المقام 
السامي الكريم عام 1427هـ على تسجيل 
ثالثة مواقع سعودية ضمن قائمة التراث 
العالمي باليونسكو، وهي )مدائن صالح، 

والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية(، وقد 
عملت الهيئة على إعداد وتقديم الملفات 

الخاصة بالمواقع الثالثة لمنظمة اليونسكو، 
فتم تسجيل موقع )مدائن صالح( كأول موقع 

سعودي يدرج بقائمة التراث العالمي في 
عام 1429هـ/ 2008م، وأعقبه تسجيل موقع 

)حي الطريف بالدرعية التاريخية( عام 
1431هـ/ 2010م، ثم موقع )جدة التاريخية( 

الذي تم تسجيله عام 1435هـ/ 2014م، 
وبموافقة من المقام السامي الكريم جرى 
العمل على تسجيل موقع رابع هو )مواقع 

الرسوم الصخرية في جبه والشويمس 
بمنطقة حائل(، وقد تحقق التسجيل في 

رمضان 1436هـ، / يوليو 2015م، وبناًء على 
مبادرة رفعها صاحب السمو الملكي األمير 

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، وافق 

المقام السامي الكريم بتاريخ 1435/12/29هـ 

على تسجيل عشرة مواقع سعودية أخرى في 
قائمة التراث العالمي، وهي: )واحة األحساء، 
ودرب زبيدة، وطريق الحج الشامي، وطريق 
الحج المصري، وسكة حديد الحجاز، وقرية 

الفاو، وقرية رجال ألمع التراثية، وقرية 
ذي عين التراثية، وموقع الفنون الصخرية 
في بئر حمى بمنطقة نجران، وحي الدرع 
بدومة الجندل بمنطقة الجوف(، فقدمت 

الهيئة وفقاً لهذه الموافقة طلباً لمركز 
التراث العالمي بمنظمة اليونسكو من خالل 

المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة، 
لتسجيل المواقع العشرة في القائمة األولية 

للمركز تمهيداً لتسجيلها بقائمة التراث 
العالمي بالتدريج خالل السنوات القادمة.
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ت�شجيل واحة الأح�شاء �شمن قائمة الرتاث 

العاملي 

بد�أت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اإلعداد لملف تسجيل واحة األحساء ضمن قائمة التراث 
العالمي، عقب تقدم المندوب الدائم للمملكة باليونسكو بطلب تسجيل المواقع العشرة في القائمة التمهيدية 

لدى مركز التراث العالمي باليونسكو، حيث بدأت الهيئة في عام 1436هـ )2015م( العمل على ملف تسجيل 
واحة األحساء، وتمت صياغة ملف ترشيح مبدئي وتسليمه لليونسكو، وتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص 

بالواحات، إضافة إلى تحديد شركاء الهيئة في هذا المشروع وهم: 

أمانة محافظة األحساء	 

وزارة البيئة والزراعة والمياه	 

مؤسسة الري والصرف باألحساء	 

الغرفة التجارية بمحافظة األحساء	 

ممثلون من المجتمع المحلي.	 

واختارت الهيئة - بعد عدد من المداوالت 
مع المتخصصين في شؤون اليونسكو - اسما 

لملف الواحة وهو )واحة األحساء، مشهد 
ثقافي متطور(، ثم سلمت الهيئة ملف ترشيح 

الموقع لمركز التراث العالمي في شهر ربيع 
ثاني 1438هـ )يناير 2017م(، وتم قبول الملف 

بعد مراجعته، وإرسال نسخة منه للمجلس 
العالمي لخبراء اآلثار )اآليكموس( الدولي لبدء 

أعمال تقييم الملف من الجوانب الميدانية، 
وقد مرت عملية التسجيل في قائمة التراث 

العالمي بعدد من المحطات المهمة يمكن 
إيجازها في التالي: 

أوفدت الهيئة العامة للسياحة والتراث . 1
الوطني فريقاً إلى مركز التراث العالمي 

)اآليكموس( لالجتماع مع اللجنة المكلفة 
بدراسة ملف الترشيح في باريس، 

ومناقشة بعض القضايا الرئيسة في ملف 
الترشيح.
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بعد الدراسة والزيارات الميدانية أبدى . 2
فريق مركز التراث العالمي باليونسكو بعض 

المالحظات المتعلقة بالموقع، وخصوصاً 
فيما يتعلق بتغيير واقع بعض المواقع 

َه سمو  التراثية والتاريخية، وبناًء عليه وجَّ
رئيس الهيئة بتشكيل فريق تحت إشراف 

سموه لمعالجة هذه المالحظات وبذل كل 
الجهود إلنجاح الملف.

عمل الفريق بالتنسيق والتعاون مع أمانة . 3
األحساء، وبدعم وتعاون كبيرين من رجال 

األعمال والمجتمع المحلي لمعالجة 
هذه المالحظات وتعديل الوضع القائم 

لبعض المباني والمشاريع لتتناسب مع 
اشتراطات مركز التراث العالمي المعني 
بالحفاظ على القيمة والهوية التاريخية 

والتراثية.

قامت الهيئة بمراسلة أعضاء لجنة التراث . 4
العالمي، والمكونة من 21 دولة من خالل 

وزارة الخارجية، وتم تزويدهم بنسخة من 
بيان القيمة العالمية االستثنائية، كما 

قامت بتنظيم زيارات لهم لواحة األحساء.

تم تكوين فريق من المختصين برئاسة . 5
أمين محافظة األحساء المهندس عادل 
الملحم، وعضوية عدد من المسؤولين 

بالهيئة لمتابعة المراحل األخيرة لتسجيل 
الواحة في قائمة التراث العالمي.

في شهر يونيو 2018م، وصل إلى محافظة . 6
األحساء الوفد الرسمي لليونسكو وزار 

بعض المواقع البيئية والتراثية في الواحة، 
وُقدم له عرض عن جهود اللجان العليا 

والفنية في الحفاظ على الواحة.

قبيل بدء االجتماع الحاسم للتصويت، . 7
قاد سمو رئيس الهيئة جهوداً واتصاالت 

مكثفة مع وزراء الدول المشاركة 
في التصويت على المواقع المرشحة 

للتسجيل، لتعريفهم بالموقع والجهود 
المبذولة فيه، بهدف دعمهم لترشيح 

الملف، والتصويت لتسجيل الموقع 
بقائمة التراث العالمي.   

المحطة األخيرة للتسجيل كانت في . 8
اجتماع لجنة التراث العالمي الذي 

عقد في العاصمة البحرينية المنامة 
يوم الجمعة 15 شوال 1439هـ )الموافق 
29 يونيو 2018م(، وقد نجحت الجهود 

الكبيرة والمشتركة في تسجيل واحة 
األحساء ضمن قائمة التراث العالمي.

 وقد أصدرت منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( بياناً أكدت فيه أن 

واحة األحساء تعد منظراً طبيعياً تراثياً وثقافياً 
فريداً، ومثاالً استثنائياً على التفاعل بين البشر 

والبيئة المحيطة بهم مما أهلها للتسجيل في 
قائمة التراث العالمي، وأشار البيان إلى أن هذه 

الواحة الواقعة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة 
العربية تزخر بـ«الحدائق وقنوات الري وعيون 

المياه العذبة واآلبار وبحيرة األصفر، ومبان 
تاريخية ونسيج حضري، ومواقع أثرية تقف 

شاهداً على توطن البشر واستقرارهم في منطقة 
الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى يومنا 

هذا«، ونوه البيان بالميزة التي تتفرد بها واحة 
األحساء كأكبر واحات النخيل في العالم.
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ملاذا �شجلت الأح�شاء يف قائمة الرتاث 

العاملي؟  

�عتربت لجنة التراث العالمي باليونسكو أن واحة األحساء ينطبق عليها بعض العوامل واالشتراطات 
المتعلقة بقيم األصالة والتكامل والقيمة العالمية االستثنائية المتفردة التي تؤهلها للتسجيل في قائمة التراث 

العالمي، ولهذا اعتبرت اليونسكو أن واحة األحساء بها 6 مزايا هي:  

مشهد تراثي وثقافي فريد ناتج عن تفاعل 	 
اإلنسان مع الطبيعة في موقع جغرافي 

وجيولوجي يزخر باألدلة المادية عن 
تعاقب الحضارات اإلنسانية عبر مراحل 

التاريخ.

مشهد ثقافي استثنائي يتميز بالترابط 	 
الكبير بين بساتين النخيل والبيئة 

العمرانية، بشكل مستمر على مدى فترة 
طويلة من الزمن، وال يزال يحافظ على 
جميع الخصائص بما في ذلك الظروف 

الطبيعية والمائية واالجتماعية والثقافية.

تمثل معالم الموقع شهادات حية على 	 

االستيطان البشري منذ آالف السنين 
حتى الوقت الحاضر.

تشمل الواحة مباٍن تاريخية مثل الحصون 	 
والمواقع اإلسالمية وعناصر المشاهد 

الطبيعية الزراعية.

تعد واحة األحساء أكبر واحة في العالم 	 
تحتوي على أكثر من مليونين ونصف 

المليون نخلة.

تعد مثاالً رائعاً لواحة ُتظهر القيم 	 
المشتركة والتماسك االجتماعي والمعرفة 

الفنية.
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م�شاريع الهيئة يف الأح�شاء  

تويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماماً كبيراً بمحافظة األحساء نظراً لقيمتها التاريخية وما 
تزخر به من تراث وطني فريد، حيث أطلقت عدداً من المشاريع المهمة في مجال التراث العمراني والمتاحف 

تهدف من خاللها إلى ترميم وتأهيل المواقع التراثية بالمحافظة، من بينها: 

مشروع قصر إبراهيم	 

مشروع قصر صاهود	 

مشروع قصر خزام	 

مشروع قصر محيرس	 

مشروع المدرسة األميرية 	 

مشروع بيت البيعة )المال(	 

مشروع مسجد جواثا	 

مشروع عين نجم	 

مشروع مباني منطقة العقير التاريخية	 

مشروع مدينة العيون التاريخية 	 

وتدشين المراحل اإلنشائية لمتحف األحساء 
اإلقليمي الذي تنفذه الهيئة ضمن منظومة 
المتاحف اإلقليمية الجديدة والمطورة التي 

شرعت في تنفيذها.
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املواقع امل�شجلة يف واحة الأح�شاء

تبلغ المساحة اإلجمالية لموقع واحة األحساء )30,100 هكتار(، يغطي الجزء المسجل في قائمة التراث 
العالمي مساحة إجمالية قدرها )8,544 هكتارا(، بينما تبلغ منطقة الحماية مساحة )21,566 هكتارا(، وتشمل 

حدود واحة األحساء المسجلة في قائمة التراث العالمي جميع المواقع والمناطق والصفات التي تعبر 
بشكل ملموس ومباشر عن القيمة العالمية االستثنائية للواحة، وجميع عناصر مورفولوجية الواحة )الحدائق 

والقنوات والعيون واآلبار وبحيرة األصفر، إلخ(، حيث يضم الموقع المسجل عالمياً إثنى عشرة مكوناً هي: 

الواحة الشرقية وجبل القارة

تضم قطاعاً كبيراً من الواحة الشرقية لألحساء 
مجموع مسطحه )3.885 هكتارا(، ويمثل 

الموقع منطقة على شكل هالل غير منتظم، 
يمتد لنحو )9 كم( على المحور الشمالي 

الجنوبي، ونحو )12 كم( على المحور الشرقي 
الغربي، وتشمل بساتين النخيل الكثيفة، 

والمناطق الزراعية المحددة بواسطة شبكة من 
القنوات التي تفصلها عن منطقة الحماية التي 

تحيط بها من كل اتجاه تقريباً. بينما يوجد 
جبل القارة في الشمال الشرقي، وتوجد منطقة 

مستطيلة، تشمل قناة الصرف الرئيسة التي 
تربط الواحة الشرقية مع بحيرة األصفر )حتى 

نفق الطريق السريع(، وهو ما يطيل الموقع نحو 
الشمال الشرقي.

الواحة الشمالية

تضم جزءاً كبيراً من واحة األحساء الشمالية 
بمجموع مسطح )2.010 هكتارات(، يحدها 

شرقاً قناة الصرف الرئيسة الممتدة من الشمال 
إلى الجنوب، وتشكل شبكة القنوات - التي 

تعود إلى سبعينيات القرن الماضي - الحدود 
الجنوبية والغربية والشمالية، ويمثل الموقع 

إلى حد ما شكالً مدمجاً دائرياً تقريباً، كأنه تم 
نحته بعيداً عن المحور المركزي السابق لقرية 

القرين وثالث مناطق كبيرة على التوالي في 

الجنوب والغرب والجوانب الشمالية، حيث 
تقع القرى التاريخية وامتداداتها الحديثة، 

في حين يقع مركز المكون عند تقاطع قنوات 
المياه الرئيسة. 

واحة السيفة

تتقابل الواحة مع القطاع األوسط لواحة 
السيفة في الهفوف، وتغطي مساحة قدرها 

)108 هكتارات( من بساتين النخيل المزروعة 
بكثافة. تحدد المقبرة التاريخية الكبيرة 

بالهفوف معظم حدودها الشرقية، بينما الشكل 
غير منتظم في اتجاهات الغرب والشمال 
والجنوب، وهو محاط بحزام أخضر كواٍق 

خارجي عمقه )200 متر(، وهو ما يشكل منطقة 
حماية واقية من المستوطنات الحضرية 

المجاورة. 

قصر إبراهيم

يعتبر القصر من البقايا المعمارية الرئيسة 
لمرحلة االحتالل العثماني للهفوف، ويقع 

مسطح القصر على ما يقرب من ) 2 هكتار( 
في وسط مدينة الهفوف، وكان يشكل جزًءا 

من سور المدينة الشمالي، ويمثل القصر نقطة 
االرتكاز في شبكة الدفاع بمنطقة األحساء، 

حيث كانت تقيم فيه حامية عسكرية بصفة 
دائمة، كما كان المقر اإلداري للحاكم.
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سوق القيصرية

هو سوق تاريخي في حي الرفعة باألحساء، ُبني 
عام 1822م 1238هـ على مساحة )0.93 هكتار(، 

على شكل صفوف من المحالت الواقعة 
داخل ممرات مسقوفة ومغلقة، ويعتبر سوق 

القيصرية أحد أهم المعالم السياحية والتراثية 
بمدينة الهفوف، حيث يجذب إليه الزوار من 
جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي، 
وتم إعادة بناء السوق وفق الطراز المعماري 
القديم، وتتميز مكوناته بالنقوش والزخارف 

الفريدة، ويضم محالت وصل عددها بعد إعادة 
بنائها إلى 345 محال.

قصر خزام 

هو حصن تاريخي يقع على مساحة )0.67 
هكتار(، في المدخل الجنوبي الغربي للهفوف 

بحي النعاثل، ويمثل رمزاً لصالت األحساء 
الوثيقة بجيرانها من قبائل البدو في جنوب 

وغرب األحساء، وكذلك الروابط األحسائية 
ببقية الجزيرة العربية.

قصر صاهود 

هو حصن بني على هضبة مرتفعة تقع في 
الجهة الغربية خارج مدينة المبرز القديمة 

ومقابلة لحي الحزم في المبرز، والمبنى 
مستطيل الشكل يقع على مساحة )1.2 هكتار(، 

وأطلق على هذا الحصن اسم صاهود نسبة 
لمدفع كبير منصوب على أحد أبراجه، ويتكون 

من عدة أبراج وقبو لألسلحة والمسجد وبئر 
الماء.

موقع جواثى األثري

عبارة عن رقعة واسعة من األرض الصحراوية 
تقدر بحوالي )248 هكتارا( مسيَّجة بالكامل، 

ومملوكة للهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني، وتقع بين جبل بريقا ومنتزه األحساء 
الوطني، بالقرب من مسجد جواثى التاريخي، 

وتحيط بالموقع منطقة حماية واسعة تمتد على 
تل قريب وصحراء الجافورة.

مسجد جواثى 

يقع المسجد على مساحة )0.08 هكتار(، وهو 
عبارة عن مبنى المسجد الذي تم ترميمه، 

وجداره الخارجي فقط؛ وهو أول مسجد ُصليت 
فيه الجمعة في اإلسالم بعد مسجد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة قبل 
1400 عام.

قرية العيون

تتألف القرية من جزأين متميزين، على الرغم 
من اتصالهما وهما: قرية العيون التقليدية، 

وبساتين النخيل، والركن الشمالي لواحة 
األحساء الكبرى، وتقع على مساحة )63.35 

هكتارا(، وتأخذ حدودها الشمالية الشكل 
الدائري، وتضم القسم األقرب من الواحة إلى 

القرية حتى قناة تصريف المياه الرئيسة العابرة 
لواحة العيون من الجنوب الغربي إلى الشمال 

الشرقي، وهي محاطة بالقنوات المائية وحدود 
المزارع من كل الجهات.

موقع عين قناص األثري

موقع أثري على مساحة )18.8 هكتارا( تم 
التنقيب فيه في سبعينيات القرن الماضي، 

ج بالكامل، ومملوك للهيئة العامة  وهو اآلن مسيَّ
للسياحة والتراث الوطني.

بحيرة األصفر

تمتد البحيرة لتغطي مساحة )2170 هكتارا(، 
وتشمل منطقة صرف وتجمع المياه في الواحة، 

وبها نظام بيئي طبيعي فريد من نوعه.
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بطاقة ت�سجيل واحة الأح�ساء 

يف اليون�سكو

21

��ستندت لجنة التراث العالمي إلى انطباق ثالثة معايير 
من المعايير العشرة على واحة األحساء وهي المعايير 3 و4 و5، 
وحددت اللجنة منطقة الحماية بنحو 8544 هكتاراً، وتضم اثنى 

عشر مكوناً من المعالم التاريخية والتراثية والثقافية والطبيعية 
التي أهلتها لتكون ضمن مواقع التراث العالمي.

50.05 37 E49 -    7.8 24 N25  :اإلحداثيات

E40 54 47N28 0 38
1439هـ/ 2018متاريخ التسجيل
)3(، )4(، )5( معايير التسجيل

42COM 8B.16قرار التسجيل
21556 هكتاراالمنطقة العازلة:
8544 هكتارامنطقة الحماية
1563الرقم المرجعي
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القيمة العاملية ال�شتثنائية:

متثل واحة األحساء ملكية ثقافية تسلسلية تتألف من اثنى عشرة مكوناً، وتشكل مشهداَ متطوراً عضوياً 
وضع بالتعاون البيئة الطبيعية للحفاظ على استمرار النسق والدور االجتماعي النشط في مجتمع األحساء 

المعاصر، كما تتضمن جميع عناصر مورفولوجية الواحة )الحدائق، والقنوات، والعيون، واآلبار، وبحيرة 
الصرف(، ومناطق أثرية واسعة، ومجموعة مختارة من البقايا المعمارية داخل مستوطناتها التاريخية التي 

تتجسد في أهمية الواحة كمستوطنة تقليدية رئيسية في خالل 500 سنة قبل الوقت الحاضر، بجانب العالقة 
بين بساتين النخيل الكبيرة المروية والبيئة الحضرية والتي تعكس مشهداً ثقافياً استثنائياً لممارسة التقاليد 

الثقافية القديمة، التي تحمل شهادة على الوجود البشري المستقر في المنطقة على مدار آالف السنين 
ولتطورها المستديم حتى يومنا هذا. 

وتعد واحة األحساء أكبر واحة في العالم لوجود 
أكثر من 2.5 مليون نخلة بها، وتحفظ اآلثار 

المادية التي تمثل كافة مراحل تاريخ الواحة 
منذ تأسيسها في العصر الحجري الحديث 

حتى اليوم.

المصداقية:

تمتلك المكونات االثنى عشر لواحة األحساء 
مصداقية طبوغرافية واضحة تقدم مجموعة 
متكاملة من العناصر التي تميز الواحة مثل: 
عيون المياه، والكهوف، والجبال، والسهول، 
والقنوات الحديثة والتاريخية، وآليات رفع 

المياه، والمستوطنات البشرية، ومناطق 
الصرف الطبيعية.

ويعتبر الحفاظ على الوظيفة الزراعية للواحة 
كمنطقة رئيسة إلنتاج التمور ذات الجودة 

العالية وتصديرها لجميع أنحاء العالم، 
عمالً أصيالً للحفاظ على مصداقية وظائف 

الواحة الزراعية واالستيطانية والتجارية 
طوال آالف السنين، كما ظلت مصداقية 

العالقات بين البساتين ومصادر المياه 
والقنوات، والمستوطنات البشرية، والمناظر 

الطبيعية بين النخيل صورة للتكيف المستمر 

الحتياجات المجتمعات اإلنسانية التي نشأت 
في المنطقة. 

األصالة:

واحة األحساء هي بيئة أصيلة من حيث الديناميات 
المحددة للنظام البيئي للواحة والموجود على 

نطاق فريد من نوعه في العمق التاريخي والحجم، 
كما تعتبر منطقة الحماية مرجعية حية لتطور نظم 
بيئية معقدة ال تزال تهيمن على المشهد اإلقليمي 

وعلى لعب دور اقتصادي واجتماعي.

وتبين منطقة الحماية عالقة تكافلية متطورة 
للحفاظ على الجيومورفلوجيا المتماسكة 

واألصلية للواحة، ووظيفتها االقتصادية 
واالجتماعية كمركز زراعي رئيس لشبه الجزيرة 
العربية، ومركز اقتصادي مهم على اتصال منذ 

العصور القديمة لبقية دول الخليج والعالم، 
وحافظت على النظام البيئي الفريد للواحة 

على الرغم من تطوير البنية التحتية الحديثة 
والنمو السريع للمدينة الحديثة. لتظهر أصالة 

استثنائية من االستخدام يعززه وجود األدلة 
األثرية، والمعالم التاريخية، والحفاظ على 

عناصر المشاهد الطبيعية لما قبل التاريخ التي 
تميزها عن أي واحة أخرى في العالم.
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ت�سعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خالل 
تسجيلها للمواقع األثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي 

باليونسكو إلى الحفاظ على الثراء التاريخي واألثري والتراثي 
المتنوع للمملكة، وإبرازه للعالم، وال تدخر جهداً لتقديم هذا 
اإلرث الحضاري بالصورة التي تليق بحضارة المملكة، وفي كل 

جهد أو تحرك تنتزع المملكة اعترافاً عالمياً بعمق تاريخها 
وريادتها، وتضع الهيئة نصب عينيها تطوير وتأهيل هذه 

المواقع وفقاً لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة، وربطها 
بالمسارات السياحية في المناطق والمحافظات، خصوصاً 

وأنها أصبحت وجهات سياحية للسائح األجنبي، وعقب إعالن 
تسجيل واحة األحساء في قائمة التراث العالمي تم تدشين 

مشروعات تأهيل وتطوير لعدد من المواقع التراثية المهمة في 
األحساء، حيث تتميز األحساء عن مواقع التراث الوطني األربع 

التي سبق تسجيلها في قائمة التراث العالمي بكثرة مكوناتها 
ومعالمها، فهي تضم 12 موقعاً أثرياً وتراثياً أهلتها بجدارة 

لتكون ضمن مواقع التراث العالمي.

اعرتاف عاملي بالعمق 

التاريخي للمملكة
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