
  مقدمة عامة عن نشأة منطقة أبا مينا المقدسة وتاريخ الحفائر
  مينا بديع عبدالملك. د

   األستاذ الزائر بالجامعة األمريكية بالقاهرة-جامعة االسكندرية -أستاذ الرياضيات بكلية الهندسة

  )أضواء علي الدراسات القبطية(رئيس تحرير مجلة راآوتي 

  :نشأة منطقة أبا مينا المقدسة 

ائبي         ٣١٢عام  في   ا العج وط مع                )  م ٣١٢ – ٢٨٤( م أستشهد القديس مين ة مري ي منطق ارك ال ل جسده المب م نق وت

م بوحود           وط يعل ة مري بناء مقبرة علي شكل قبر صغير له قبو، وظل الجسد مدفونا هناك ولم يكن أحد من أهل منطق

ي           بعد أآتشاف هذا القبر من جراء المعجزات التي حدثت منه ،          . هذا القبر  اك عل سة صغيرة هن اء آني شعب ببن ام ال  ق

  .هيئة مقصورة لها قبة ذات أربعة أعمدة

رك            ا أثناسيوس البطري ام الباب ان فق سة   )  م٣٧٣ – ٣٢٨ (٢٠لكثرة عدد الزوار للكنيسة ، ضاق بهم المك اء آني ببن

صغيرة التي حول          سة ال ا هيكال للثانيةووضع    آبيرة عرفت باسم آنيسة أثناسيوس فوق القبر المقدس بدال من الكني ه

سة           اء في حوالي عام             . الجسد المبارك في حجرة خاصة تحت أرض الكني دأ البن د ب ة األمبراطور      ٣٦٣وق  م بمعاون

رة  ).  م٣٩٢ – ٣٦٤(وأتم البناء في حكم األباطرة فالنس و فالنتينوس  )  م ٣٦٤ – ٣٦٣(جوقيان   ضاقت الكنيسة م

اؤفيلس البطري   ا ث ام الباب الزوار فق ري ب سة    )  م٤١٢ – ٣٨٥ (٢٣رك أخ ن آني را م ر آثي ري أآب سة أخ اء آني ببن

اديوس        أثناسيوس وعلي أمتدادها من الجهة الشرقية عرفت باسم آنيسة أرآاديوس وذلك علي أسم األمبراطور أرآ

  .٢٦البطريرك )  م٤٧٧ – ٤٥٥(الذي عاون في بنائها ، وقد آملت في عهد البابا تيوثاؤس )  م٤٠٨ – ٣٩٥(

وط        )  م ٤٩١ – ٤٧٤(الملك زينون   في عهد    ا بمري رنين        . بنيت مدينة حول آنيسة القديس مين ابين الق رة م د الفت وتع

  .الخامس و السابع الميالديين بمثابة العصر الذهبي لزوار آنيسة ومدينة القديس مينا

ذي سر             دوني ال ازر الخلقي د اليع ي ي ي التخريب عل ة ال يالدي تعرضت المنطق ائس   في القرن التاسع الم ام الكن ق رخ

  .بالقوة ثم أعقبه في ذلك الفرس

  تاريخ الحفائر والزيارات للمنطقة

ذآره   . زارها الرحالة باشو وهو في طريقه من أبوصير الي قصر القطاجي:  م  ١٨٢٤ ا ي وهو يعد أول رحالة يزوره

  .التاريخ ، ثم أعقبه الرحالة جنكرز

  .نا الخزفية وحدد المنطقةنشر بلومفيلد مقاال عن أواني القديس مي:  م ١٩٠٤

  . نظم العالم األيطلي بريشيا رحلة ألستكشاف منطقة القديس مينا:  م ١٩٠٤

  .توصل آاوفمان و فولز الي أآتشاف المنطقة:  م ١٩٠٥

  .تحولت المدبنة الي منطقة عسكرية:  م ١٩١٩ – ١٩١٥

  . شخصا٤٠أول زيارة جماعية قام بها :  م ١٩٢٣

  .بريشيا مرة أخري بغرض الترميم وحفظ آثارهازارها :  م ١٩٢٧ – ١٩٢٦

  .زارها العالمة دي آوسون وآتب عنها في آتابه مريوتيس:  م ١٩٣٥

  .زارها ديخمان وبصحبته فون جرآان:  م ١٩٣٦



البابا آيرلس (وفي نفس العام بدأت محاوالت القمص مبنا البراموسي المتوحد ، زارها العالمة بيرآنز :  م ١٩٤٢

  .لالقامة في المنطقة)  بعدالسادس فيما

  . زارها القمص يوحنا السبكي األنطوني ووضع آتابا دون فيه تاريخ القديس مينا ومعجزاته:  م ١٩٤٥

  .تكونت جمعية مارمينا العجائبي باالسكندرية وبدأت تنظم زيارات دورية للمنطقة:  م ١٩٤٥

  .قام المتحف القبطي بعمل حفريات بالمنطقة:  م ١٩٥١

  .زارها األنبا ثاؤفيلس أسقف دير السريان ومعه مجموعة من الرهبان:  م ١٩٥٧

  .أول زيارة للبابا آيرلس السادس للمنطقة:  م ١٩٥٩

  . بدأت البعثة االلمانية حفائرها بالمنطقة:  م ١٩٦١

  

  مدينة ابو مينا االثرية و قائمتي التراث العالمي
  هانى حنا عزيز. د

 )االيكوم(المجلس الدولى للمتاحف رئيس اللجنة الدولية للترميم ب

  مدير عام ترميم اثار حلوان والصف واطفيح  بالمجلس االعلى لآلثار

            

 District of ، برج العرب Mariut desertفى صحراء مريوط ) بو مينا ( يوجد الموقع االثرى لمدينة ابو مينا 

Burg al-Arab .      ة، ا ائس، معمودي وت،       وهو يتضمن عددا من الكن ة، شوارع، بي انى شعبية و عمومي رة، مب دي

ا    Menas of Alexandriaورش، فى تلك المدينة المسيحية المقدسة القديمة و التى بنيت بجوار قبر الشهيد مين

  . ميالديا٢٩٨والذى استشهد عام 

د فى     ، خالل االجتماع الثالث للجنة التراث الع       ١٩٧٩وقد تم تسجيله فى قائمة التراث العالمى سنة          ذى عق المى و ال

سجيل     ١٩٧٩ اآتوبر  ٢٦-٢٢آل من مدينتى القاهرة و االقصر فى الفترة من           م ت ذى ت اع ال  ٤٥ ، و هو نفس االجتم

ة        ٤٦تضمنها البند رقم     (عنصر من عناصر التراث الثقافى ضمن القائمة       رارات اللجن ا   ) من محضر الجلسة و ق  منه

  خمس عناصر من مصر تتضمن آل من 

   ٨٦ ومقابرها و التى تشمل مناطق االهرامات من الجيزة الى دهشور برقم مفيس منطقة م-١

(86) Memphis and its Necropolis - the Pyramid fields from Giza to Dahshur   

  Ancient Thebes with its Necropolis (87) ٨٧ منطقة طيبة القديمة و مقابرها برقم -٢

ى   -٣ و سمبل ال رقم    اثار النوبة من اب ه ب  The Nubian monuments from Abu Simbel (88)  ٨٨ فيل

to Philae  

  Islamic Cairo (89)  ٨٩برقم القاهرة االسالمية  -٤

)Abu Mena (90  ٩٠ ثم ابو مينا برقم -٥



د    ( ه ق اترين    سجلت يالحظ ان ة سانت آ م      Saint Catherine Area منطق ة تحت رق ك بالقائم د ذل  عام  ٩٥٤ بع

ة و     سجيلعنصر تراث ثقافى مصرى بالقائمة، و مؤخرا تم ت آسادس   ٢٠٠٢ ى القائم  اول موقع طبيعى مصرى ال

  )هو محمية وادى الحيتان

  

رة        ٢٥ و خالل االجتماع رقم      ٢٠٠١و فى عام     دا فى الفت  للجنة التراث العالمى و الذى عقد فى مدينة هلسينكى بفنلن

ن  سمبر ١٦ – ١١م ة ٢٠٠١ دي ررت اللجن سجيل ، ق وت ر    اب رض للخط المى المع راث الع ة الت ا ضمن قائم (  مين

م   د رق ضمنها البن ة ٨/١١٠ت رارات اللجن سة و ق ن محضر الجل ع  )  م سق م صرية ان تن سلطات الم ة ال ع مطالب م

م                   د ت ام، و ق ع اله ذا الموق ة حفظ ه ة لكفال ة الالزم اذ االجراءات العاجل المى التخ راث الع المعاهد القومية ومرآز الت

  .على تقرير حالة الموقع و اآلثار الموجودة به، و بتوصيات مكتب مرآز التراث العالمىالضم بناء 

ك             ة ممول من البن امج اصالح زراعى للمنطق دأ برن حيث تعرض الموقع لتهديدات بالدمار و االندثار فلقد حدث ان ب

سبب عن         الدولى، وخالل السنوات العشر السابقة لعملية وضع الموقع على قائمة التراث العا            لمى المعرض للخطر ت

رى                  ع االث ة فى الموق سطحية، و نظرا الن الترب اه االرضية و تحت ال هذا المشروع ارتفاع مفاجئ فى مستوى المي

ذى اصبح              ة ـ وال صلبة الجاف ه ال ا و هو فى حالت انى و حمله دعيم المب عبارة عن الطمى ـ و الذى يكون قادر على ت

اه        بفعل تلك ا  semi-liquidشبه سائل    د من صهاريج المي دمير العدي ة ،     لمياه، آما صار ت را شائعا حول المدين ام

د من الفجوات تحت االرضية فى                                   ذلك فتحت العدي ة، آ شآت االثري ر من المن ار عدد آبي ى انهي حيث ادى آل ذلك ال

ة المختصة متمثلة   المنطقة الشمالية الغربية من المدينة مما رفع من خطر االنهيار االمر الذى حث السلطات المصري              

ك باستخدام            ار و ذل ر تعرضا لخطر االنهي انى االآث ام ملء قواعد بعض المب ام بمه ار للقي ى لآلث فى المجلس االعل

ا  Abu Menaالرمال مع منع زيارة الجمهور لها ومن تلك المبانى المغارة االثرية لـ  بو مينا   و مقبرة القديس، آم

ار           . تحرك خالل المدينة  تم تنفيذ طريق واسع منحدر ليمكن ال       ة ظاهرة االنهي آما يحاول المجلس االعلى لآلثار مقاوم

بحفر عدد من الخنادق لتجميع المياه ، آما عمل على توسيع المنطقة المسجلة لمنع النشاطات الزراعية بها عل امل                   

  .خفض الضغط الناشئ عن عمليات الرى

ا  دم آفايته ت ع د ثب راءات ق ك االج ان تل ع ف ى الواق ة  وف ة التابع ى المنطق رى ف ات الزراعة و ال تمرار عملي ع اس  م

ا استلزم                      ات المتاحة مم ة االمكاني لمشروعات االصالح الزراعى مع االخذ فى االعتبار ضخامة المشكلة مع محدودي

  .تسجيل الموقع ضمن قائمة التراث العالمى المعرض للخطر

  

ذآورتين بعال  المى الم راث الع ائمتى الت صة ق ا ق ن م ا ولك ه وهم المى ، و ي راث الع ة الت المى قائم راث الع ة الت قائم

  المعرض للخطر؟ 

  " والخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى١٩٧٢اتفاقية اليونسكو لعام " ترتبط آل من القائمتين بـ 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

  :ما نبينه فيما يلىى قصة تلك االتفاقية و ما يتعلق بها؟ ، هذا فما ه

الم ، و                          ع شعوب الع المى لجمي راث ع ة قصوى آت نظرا الهمية التراث العالمى الثقافي والطبيعى وما يمثله من اهمي



راث يمث                       ذا الت دثار او زوال اى عنصر من ه دميره، و الن ان دد بت ارا  لما يتعرض له هذا التراث من عوامل ته ل افق

ى      ن عبء عل ذا م ه ه ا يمثل راث وم ذا الت ة ه ى حماي ة إل ة الدائم را للحاج الم، ونظ ع شعوب الع راث جمي ضارا لت

ة او      المستوى الوطنى للدول بسبب ضخامة حجم الموارد الالزمة لهذا الغرض سواء أآانت موارد اقتصادية او علمي

ا عن طريق               تقنية، وانطالقا مما تمثله بعض ممتلكات التراث الثقا        ة استثنائية توجب حمايته فى و الطبيعى من اهمي

ة             د رأت منظم ى، فق راث المعن ة الت ة مالك اعى لمساعدة الدول دولى الجم سكو "بذل العون ال ضرورة اصدار   " اليون

شكل دا                 ة االستثنائية ب ة العالمي افى والطبيعى ذى القيم راث الثق ة للت ة جماعي وفر حماي م  اتفاقية القامة نظام فعال ي ئ

 افتتحت للتوقيع والتصديق والنضمام الدول الراغبة وذلك فى           و ووفقا للطرق العلمية الحديثة، حيث اعلنت االتفاقية      

  . ١٩٧٢ نوفمبر ١٦

ى وقعت    ة الت ة الثاني ت مصر هى الدول ة اذ آان ذه االتفاقي ى ه ضمت ال ى ان دول الت ل ال ن اوائ ت مصر م د آان و لق

د ١٩٧٤ فبراير ٧االتفاقية فى    ى وقعت فى       ، بع ة والت ات المتحدة االمريكي سمبر  ٧ الوالي  فى حين آانت    ١٩٧٣ دي

  .١٩٧٤ مارس ٥العراق هى الدولة الثالثة حيث وقعت فى 

ى    ذ ف ز التنفي ى حي ة ال د دخلت االتفاقي سمبر ١٧ولق دول  ١٩٧٥ دي دد ال وغ ع اريخ بل ة اشهر من ت د ثالث ك بع  وذل

ة      ا لنص الم        ٢٠االطراف فى االتفاقي ة    ٣٣ادة   عضو وفق دول المنضمة لعضوية           .  من االتفاقي غ عدد ال د بل ذا ولق ه

  ).وهو العدد الحالى للدول االعضاء (٢٠٠٣ نوفمبر ٢٥ دولة فى ١٧٧االتفاقية 

ار                      ولقد بدأت االتفاقية بتعريف التراث       ه يتضمن اآلث ى بأن ادة االول افى فى الم راث الثق افى والطبيعى فعرفت الت الثق

ة   ( شائية ذات الطبيع ات االن انى، و العناصر والتكوين ى المب صوير عل ال النحت والت ة وأعم ال المعماري وهى األعم

ة                ة من الوجهة التاريخي ة العالمي الم ذات القيم ة  االثرية، والنقوش والكهوف ومجموعات المع ة والعلمي  ، و)والفني

ة    ة والفني ة التاريخي ن الوجه ة م ة عالمي ر ذات قيم ى تعتب صلة والت صلة او مت ت منف انى سواء آان مجموعات المب

سان    والعلمية بسبب قيمتها المعمارية او وحدتها المتجانسة او مكانها فى منظر طبيعى، و المواقع              ال اإلن وهى أعم

سان  ين االن شترآة ب ال الم ن  او االعم ة م ة عالمي ا قيم ى له ة والت ع االثري ضمن المواق ى تت اطق الت ة والمن والطبيع

).علم االنسان(او االنثروبولوجية ) دراسة األعراق(الوجهة التاريخية او الجمالية او االثنوجرافية 

ن          ألف م ى تت ة الت الم الطبيعي ضمن المع ذى يت ى وال راث الطبيع ة الت ت االتفاقي ة عرف ادة الثاني ى الم شكيالت وف ت

ة من الوجهة                   ) احيائية(او بيولوجية   ) طبيعية(فيزيائية ا قيمة عالمي ى له شكيالت والت ذه الت او من مجموعات من ه

كنية      ة س شكل بيئ ى ت ة والت ددة بدق اطق المح ة والمن ة والفزيوجرافي شكيالت الجيولوجي ة، و الت ة او العلمي الجمالي

ا،             النواع مهددة من الحيوان والنبات والتى لها قي        ة وآائناته مة عالمية من الوجهة العلمية او من جهة حماية الطبيع

ة او من                   ة او الجمالي والمواقع الطبيعية او المناطق الطبيعية المحددة بدقة والتى لها قيمة عالمية من الوجهة العلمي

  .جهة حماية الطبيعة وآائناتها

ات      وقد ترآت االتفاقية لكل دولة من الدول االعضاء تحديد المق      ا التعريف ى تنطبق عليه ا والت تنيات الواقعة فى نطاقه

وطني                   .السابقة ي وال صعيد المحل ى ال وتهدف االتفاقية إلى العمل على صون التراث الثقافي والطبيعى، والتوعية عل

  .والدولي بأهمية هذا التراث ، و تيسير سبل التعاون الدولي والمساعدة الدولية فى هذا المجال

راث المتواجد           و لقد وضعت اال    ذا الت تفاقية على عاتق الدول االعضاء واجب القيام بضمان تحديد وحماية وصيانة ه



ة             ا المحلي على اراضيها وتقديمه ونقله الى االجيال القادمة مع استخدام آل االساليب الممكنة والمتاحة من امكانياته

ولضمان التنفيذ . ن مادى او فنى او علمى او تقنى القصى درجة، و طلب المعاونة والتعاون الدولى المتاح  سواء أآا          

ذه االهداف                         ات لتحقيق ه دابير واآللي زة والت ة مجموعة من األجه الجاد لبنود االتفاقية وتفعيلها، فقد حددت االتفاقي

:تتمثل فى

ا       -١ ى حي ة ف ؤدى وظيف ى ي افى والطبيع راث الثق ل الت ستهدف جع ة ت ة عام اذ سياس ضاء باتخ دول االع زام ال ة الت

ة الدراسات                   التراث، وتنمي الجماعة وادماج حماية هذا التراث فى خطط التخطيط العام، وتأسيس الهيئات المختصة ب

شجيع البحث العلمى فى مجال              ة وت واالبحاث العلمية والتقنية ودعم انشاء وتنمية مراآز التدريب الوطنية واالقليمي

اهج       تحديد وحماية وصيانة هذا التراث، و القيام ببرامج       شر المعلومات موجهة للجمهور مع من  تثقيفية للتوعية ون

رام وتعلق                         ز احت ا و تعزي ى تملكه افى والطبيعى الت المى الثق راث الع التربية واالعالم لتعمل على االعالم بعناصر الت

اذ     شعوبها بالتراث العالمى واعالمها عن االخطار التى يجابهها والنشاط الحادث للحماية والصيانة واالنق              اذ، مع اتخ

ديم                    دول بتق زام ال راث، مع الت ذا الت التدابير القانونية والعلمية والتقنية وغيرها و الالزمة لتحديد وحماية وصيانة ه

تقارير دورية الى المؤتمر العام لليونسكو تتضمن معلومات حول االحكام التشريعية والتنظيمية واالجراءات األخرى   

.ية مع اخطار لجنة التراث العالمى بمضمون هذه التقاريرالمتخذة محليا لتنفيذ االتفاق

ا          –اعتراف جميع الدول االعضاء مجتمعة      -٢  - ومع االحترام الكلى لسيادة الدول التى يقع العنصر التراثى فى اقليمه

ا        دها ب دم  بان ذلك التراث يؤلف تراثا عالميا تستوجب حمايته التعاون بين اعضاء المجتمع الدولى آافة، مع تعه ن تق

دها                         ا، وتعه راث فى اقليمه ع الت ى يق المساعدة فى مجال تحديد وحماية وصيانة هذا التراث اذا طلبت منها الدولة الت

  .باال تتخذ متعمدة اى اجراء من شانه الحاق الضرر بالتراث بصورة مباشرة او غير مباشرة

ى              اقامة نظام للتعاون والعون الدولى لمؤازرة الدول األطراف فى اال          -٣ ذلها للمحافظة عل ى تب ة فى الجهود الت تفاقي

  : هذا التراث يتمثل فى

" :لجنة التراث العالمى"انشاء -أ

ي              دأت بممثل سكو وب شئت في إطار اليون ة  ١٥وهى لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافى والطبيعى وقد ان  دول

ون مخت     ٢١عضو تنتخبها الدول األعضاء وصار عدد اعضائها         يال عادال             عضو يمثل ه تمث الم وثقافات اطق الع لف من

دولى لدراسات      ٨وفقا لنص المادة     ز ال ل المرآ  من االتفاقية، وينضم لهم مستشارا من الهيئات االستشارية للجنة مث

ا   ة وترميمه ات الثقافي روم (صون الممتلك ع  )ICCROM االيك ار والمواق دولى لآلث س ال ومس ( ، والمجل االيك

ICOMOS( اد ا ا ، واالتح ة ومرافقه ون الطبيع دولى لع ن( ل احف ) IUCNايك دولى للمت وم (، والمجلس ال ايك

ICOM(وغيرها .  

ة                    ر الحكومي ة وغي و للجنة حفظ التراث العالمى ان تتعاون مع جميع الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، الحكومي

ذه الم             راد           والتى لها اهداف مماثلة الهداف هذه االتفاقية، مع االستعانة به ة والخاصة واألف ات العام نظمات و بالهيئ

  .فى تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها

  : أعداد قائمة التراث العالمى-ب

ا                                ة فى اقليمه افى والطبيعى الواقع راث الثق ات الت المى جردا بممتلك راث الع ة الت ى لجن ع ال ان ترف وتلتزم آل دولة ب



ة،                    والتى تصلح الن تسجل فى القائمة مع تدعيم ذلك ب          ى القائم ا مع طلب ضمها ال ع وعن اهميته ائق عن المواق وث

ة استثنائية ضمتها                     فاذا رأت اللجنة وفقا للمعايير المحددة الموضوعة من اللجنة ان تلك الممتلكات تمثل قيمة عالمي

ة ا                         د فى القائم درج بن ه ال ي ا بأن ة، علم ة   الى القائمة والتى يجب اعالنها فى صورتها المعدلة بصورة دوري ال بموافق

ا موضوع                   سيادة او االختصاص عليه الدولة المعنية وبناء على طلبها، وال يؤثر ادراج ملك واقع فى ارض تكون ال

  .مطالبة عدة دول على حقوق االطراف فى المنازعة

  : أعداد قائمة التراث العالمى المعرض للخطر-ج

ات الم ة الممتلك ددها اللجن ة تح ايير ثابت ا لمع ا وفق سجل به ار وي ددها اخط ى ته المى الت راث الع ة الت ى قائم درجة ف

ى               رى، او التطور العمران ال الكب دثار المطرد، او عن مشاريع األعم زوال الناشى عن االن جسيمة محددة آخطر ال

ارات   السريع، او التهدم نتيجة تغيير استخدام االرض، او النزاع المسلح، او الكوارث والنكبات مثل الهزات             و االنهي

ى من اجل  األ رى والت ال آب ى اعم ات ال ك الممتلك اذ تل اج انق ا، و حيث يحت ضانات وغيره راآين و الفي رضية، والب

ذى ادى            سبب ال د زوال ال ة عن ات من القائم ا تحذف الممتلك تنفيذها يجب طلب العون الدولى وفقا لهذه االتفاقية، آم

  . ة دوريةالى ضمها، حيث تعلن القائمة المعدلة بالحذف او االضافة بصف

علما بان عدم ادراج الممتلكات الثقافية فى اى من القائمتين المذآورتين ال يعنى انه ليس لها قيمة عالمية استثنائية         

  .فى غير االغراض المستهدفة من ادراجه فى القائمتين المذآورتين

:انشاء صندوق التراث العالمى-د

ة االستثنائية  وهو صندوق مالى انشأ لحماية التراث العالمى الثق     ذا    ، افى او الطبيعى ذى الصفة العالمي حيث يمول ه

رض، و        ذا الغ سكو له ام لليون ؤتمر الع ا الم ي يمنحه ادات الت راف ، و االعتم دول األط ساهمات ال ن م صندوق م ال

راد ،مع ال                 ة والخاصة واألف ات العام ة و الهيئ دول والمنظمات الدولي دمها ال نص الدفعات والهبات التي يمكن أن تق

أى شروط أخرى تتعارض مع              على أنه ال يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو            اقتصادى أو ب

.األهداف المنشودة من االتفاقية

  :التعاون الدولي وتقديم المساعدة الدولية-هـ

ات الت   ة ممتلك ك لغرض حماي ة وذل ساعدة الدولي ب الم دم بطل ة التق ى االتفاقي ة طرف ف ل دول المى يحق لك راث الع

ى                       ات الت ين الممتلك ذلك للمساعدة فى تعي ا ، آ الواقعة فى اقليمها والمحافظة عليها أو انقاذها او عرضها او احياءه

  تصلح لالندراج فى القائمتين

اليف    ال والتك امال باألعم شروعا متك ضمنا م ائق ومت ات والوث شفوعا بالمعلوم ب م ون الطل ة ،ويجب ان يك  ودرج

راء   استعجال تلك األع   . مال واألسباب التى تحول دون الدولة الطالبة وتحمل آل النفقات مع تدعيم الطلب بتقارير الخب

ا، مع تحد       ا       يحيث تلتزم لجنة التراث العالمى بدراسة الطلبات المقدمة اليه ال وفق ذ االعم ة فى تنفي ا لالولوي د نظام

ذى        ألهمية الممتلكات الواجب انقاذها، معطية االولوية لألعمال الع        دم العون وال اجلة فى حاالت التعرض للكوارث لتق

ين    ويمكن ان يكون فى صورة إجراء دراسات للمسائل الفنية العلمية والتقنية لحماية التراث،   راء والتقني وفير الخب ت

ات                      ووالممارسين المتخصصين،    ديم هب د، وتق دون فوائ د منخفضة او ب نح قروض بفوائ ة، و م توفير المعدات الفني

نح و ام    وم ى القي ة عل ة المعني درة الدول دى مق ار م ى االعتب ذ ف ع االخ ة، م ساعدة المالي كال الم ن أش ك م ى ذل ا ال م



ة          . باالعمال الالزمة بامكانياتها الخاصة    ة مع الحكوم ة باسم اللجن ات الالزم د الترتيب ز عق و تقدم المعاونة بعد تجهي

  .التى قدم لها عونا دولياوعلى اللجنة ان تنظم و تنقح قائمة بالممتلكات . المعنية

دم        المى و ال تق راث الع ة الت ا لقائم والمعروف ووفقا لبنود االتفاقية ان مرآز ولجنة التراث العالمى ال تضم بندا تراثي

  .دعما وال عونا دون طلب الدولة المالكة للتراث، فالمسئولية فى ذلك بادئ ذى بدء تقع على عاتق الدولة المالكة

  

  
    صورة الكنيسة الكبيرة بابى مينا       مدينة ابو مينا االثريةصورة لجزء من

  
        صورة لجزء من مدينة ابو مينا االثرية      صورة لحجرات المرضى حول قبر القديس

  
 صورة لجزء من مدينة ابو مينا االثرية
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