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 (2:83اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي )

 21تشرٌن األول / أكتوبر إلى  11إن المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة و العلم و الثقافة، المنعقد فً بارٌس من 
 ، فً دورته السابعة عشرة.1712تشرٌن الثانً / نوفمبر 

  
إذ ٌبلحظ أن التراث الثقافً و التراث الطبٌعً مهددان بتدمٌر متزاٌد، ال باألسباب التقلٌدٌة لبلندثار فحسب، و إنما أٌضا 
باألحوال االجتماعٌة و االقتصادٌة المتغٌرة التً تزٌد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل اإلتبلف و التدمٌر األشد 

 خطرا،
  

 وال أي بند من التراث الثقافً و الطبٌعً ٌؤلفان إفقارا ضارا لتراث جمٌع شعوب العالم،و نظرا ألن اندثار أو ز
  

و نظرا ألن حماٌة هذا التراث على المستوى الوطنً ناقصة فً غالب األحٌان، بسبب حجم الموارد التً تتطلبها هذه الحماٌة و 
 ي ٌقوم فً أرضه التراث الواجب إنقاذه،نقضان الموارد االقتصادٌة و العالمٌة و التقنٌة فً البلد الذ

  
و إذ ٌذكر بأن مٌثاق المنظمة التأسٌسً ٌنص على أنها تساعد على بقاء المعرفة و تقدمها و تعمٌمها عن طرٌق السهر على 

 صون التراث العالمً، و حماٌته، و توصٌة الدول المعنٌة باعتماد االتفاقٌات الدولٌة لهذا الغرض،
  

تفاقٌات، و التوصٌات، و القرارات الدولٌة القائمة و المتعلقة بالممتلكات الثقافٌة و الطبٌعٌة تبٌن األهمٌة التً و نظرا ألن اال
 ٌمثلها لكافة شعوب العالم، إنقاذ هذه الممتلكات الفرٌدة و التً ال تعوض، مهما كانت تابعة ألي شعب،

  
ثل أهمٌة استثنائٌة توجب حماٌتها باعتبارها عنصرا من التراث و نظرا ألن بعض ممتلكات التراث الثقافً و الطبٌعً، تم

 العالمً للبشرٌة جمعاء،
  

و نظرا ألنه ٌتعٌن على المجتمع الدولً، أمام اتساع و اشتداد األخطار الجدٌدة، اإلسهام فً حماٌة التراث الثقافً و الطبٌعً 
 ً الذي ٌتمم بشكل مجد عمل الدولة المعنٌة دو أن ٌحل محله،ذي القٌمة العالمٌة االستثنائٌة، عن طرٌق بذل العون الجماع

  
و نظرا ألنه ال بد لهذا الغرض من إصدار أحكام جدٌدة فً شكل اتفاقٌة إلقامة نظام فعال ٌوفر حماٌة جماعٌة للتراث الثقافً و 

 الطبٌعً ذي القٌمة العالمٌة االستثنائٌة ، بشكل دائم، و وفقا للطرق العلمٌة الحدٌثة،
  

 و بعد أن قرر فً دورته السادسة عشرة، أن هذه المسألة ٌجب أن تنظم بموجب اتفاقٌة دولٌة،
  

 .1712ٌعتمد هذه االتفاقٌة فً السادس عشر من تشرٌن الثانً / نوفمبر 
  
  
  

 أوال: تعرٌف التراث الثقافً و الطبٌعً
  

 2 المادة
  

 ٌعنً "التراث الثقافً" ألغراض هذه االتفاقٌة:
  

آلثار: األعمال المعمارٌة، وأعمال النحت و التصوٌر على المبانً، و العناصر أو التكوٌنات ذات الصفة الثرٌة، و    -
النقوش، و الكهوف، و مجموعات المعالم التً لها جمٌعا قٌمة عالمٌة استثنائٌة من وجهة نظر التارٌخ، أو الفن، أو 

 العلم؛
المجمعات: مجموعات المبانً المنعزلة أو المتصلة، التً لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها فً منظر    -

 طبٌعً، قٌمة عالمٌة استثنائٌة من وجهة نظر التارٌخ، أو الفن، أو العلم؛
 التً األثرٌة، المواقع فٌها بما المناطق كذلك و الطبٌعة، و اإلنسان بٌن المشتركة األعمال أو اإلنسان، أعمال المواقع:   -

 .األنثروبولوجٌة أو اإلثنولوجٌة، أو الجمالٌة، أو التارٌخٌة النظر وجهة من استثنائٌة عالمٌة قٌمة لها
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 3 المادة
  

 ٌعنً "التراث الطبٌعً" ألغراض هذه االتفاقٌة:
  

لمعالم الطبٌعٌة المتألفة من التشكبلت الفٌزٌائٌة أو البٌولوجٌة، أو من مجموعات هذه التشكبلت، التً لها قٌمة عالمٌة    -
 استثنائٌة من وجهة النظر الجمالٌة أو الفنٌة؛

اجها فً منظر المجمعات: مجموعات المبانً المنعزلة أو المتصلة، التً لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندم   -
 طبٌعً، قٌمة عالمٌة استثنائٌة من وجهة نظر التارٌخ، أو الفن، أو العلم؛

 المحافظة أو العلم، نظر وجهة من استثنائٌة عالمٌة قٌمة لها التً بدقة، المحددة الطبٌعٌة المناطق أو الطبٌعٌة المواقع   -
 .الطبٌعً الجمال أو الثروات على

  
 4 المادة

  
 2و  1لكل دولة طرف فً هذه االتفاقٌة، أن تعٌن و تحدد مختلف الممتلكات الواقعة فً إقلٌمها و المشار إلٌها فً المادتٌن 

 المتقدمتٌن.
  
  
  

 ثانٌا: الحماٌة الوطنٌة و الحماٌة الدولٌة للتراث الثقافً و الطبٌعً
  

 5 المادة
  

ة بان واجب القٌام بتعٌٌن التراث الثقافً و الطبٌعً المشار إلٌه فً المادتٌن تعترف كل دولة من الدول الطراف فً هذه االتفاقٌ
الذي ٌقوم فً إقلٌمها، و حماٌته، و المحافظة علٌه، و إصبلحه، و نقله إلى األجٌال المقبلة، ٌقع بالدرجة األولى على  2و  1

ند الحاجة بالعون و التعاون الدولٌٌن اللذٌن ٌمكن عاتقها. و سوف تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقٌق هذا الغرض و تستعٌن ع
 أن تحظى بهما، خاصة على المستوٌات المالٌة، و الفنٌة و العلمٌة، و التقنٌة.

  
 6 المادة

  
لتأمٌن اتخاذ تدابٌر فعالة و نشطة لحماٌة التراث الثقافً و الطبٌعً الواقع فً إقلٌمها و المحافظة علٌه و عرضه، تعمل الدول 

 راف فً هذه االتفاقٌة، كل بحسب ظروفها، و فً حدود إمكاناتها، على ما ٌلً:األط
  

اتخاذ سٌاسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافً و الطبٌعً ٌؤدي وظٌفة فً حٌاة الجماعة، و إدماج حماٌة هذا    )أ(
 التراث فً مناهج التخطٌط العام؛

      
تأسٌس دائرة أو عدة دوائر، حٌث ال توجد مثل هذه الدائرة فً إقلٌمها، لحماٌة التراث الثقافً و الطبٌعً و     (ب)

المحافظة علٌه و عرضه، و تزوٌد هذه الدائرة بالموظفٌن األكفاء، و تمكٌنها من الوسائل التً تسمح لها بأداء 
 الواجبات المترتبة علٌها؛

      
تنمٌة الدراسات و البحاث العلمٌة و التقنٌة، و وضع وسائل العمل التً تسمح للدولة بأن تجابه األخطار المهددة    (ج)

  للتراث الثقافً و الطبٌعً؛
      
 الطبٌعً، و الثقافً التراث هذا لتعٌٌن المناسبة المالٌة و اإلدارٌة، و التقنٌة، و العلمٌة، و القانونٌة، التدابٌر اتخاذ   (د)

 .المضمار هذا فً العلمً البحث تشجٌع و عرضه، و علٌه المحافظة و
  

 7 المادة
  

تعترف الدول األطراف فً هذه االتاقٌة، مع احترامها كلٌا سٌادة الدول التً ٌقع فً إقلٌمهت التراث الثقافً و    (1
، دون المساس بالحقوق العٌنٌة التً تقررها التشرٌعات الوطنٌة فٌما ٌتعلق 2و  1الطبٌعً المشار إلٌه فً المادتٌن 

 ٌته التعاون بٌن أعضاء المجتمع الدولً كافة.بهذا التراث، إنه ٌؤلف تراثا عالمٌا، تستوجب حما
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و تتعهد الدول األطراف أن تقدم مساعتها، وفقا ألحككام هذه االتفاقٌة، لتعٌن التاث الثقافً و الطبٌعً المشار إلٌه    (2 
 ، و حماٌته، و المحافظة علٌه و عرضه، إذا طلبت ذلك الدولة التً ٌقع هذا التراث فً إقلٌمها.2و  1فً المادتٌن 

      
و تتعهد كل من الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة، أال تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة    (3

، و الواقع فً أقالٌم الدول 2و  1مباشرة أو غٌر مباشرة، بالتراث الثقافً و الطبٌعً المشار إلٌه فً المادتٌن 
 األخرى األطراف فً هذه االتفاقٌة.

      
 و الطبٌعً، و الثقافً التراث هذا لتعٌٌن المناسبة المالٌة و اإلدارٌة، و التقنٌة، و العلمٌة، و القانونٌة، التدابٌر اتخاذ   (4

 .المضمار هذا فً العلمً البحث تشجٌع و عرضه، و علٌه المحافظة
  

 8 المادة
  

ألغراض هذه االتفاقٌة، تعنً الحماٌة الدولٌة للتراث العالمً الثقافً و الطبٌعً، نظام التعاون و العون الدولٌٌن، ٌستهدف 
 مؤازرة الدول األطراف فً االتفاقٌة، فً الجهود التً تبذلها للمحافظة على هذا التراث و لتعٌٌنه.

  
  
  

 ث العالمً الثقافً و الطبٌعًثالثا: اللجنة الدولٌة الحكومٌة لحماٌة الترا
  

 9 المادة
  

تنشأ لدى منظمة األمم المتحدة للتربٌة و العلم و الثقافة لجنة دوٌة حكومٌة لحماٌة التراث الثقافً و الطبٌعً ذي    (1
القٌمة العالمٌة االستثنائٌة، تعرف باسم "لجنة التراث العالمً"، و تتألف اللجنة من خمسة عشر دولة أطراف فً 

فً اجتماع عام خبلل دورات المؤتمر العام العادٌة لمنظمة األمم  االتفاقٌة، تنتخبها الدول األطراف فً االتفاقٌة،
المتحدة للتربٌة و العلم و الثقافة. و ٌصبح عدد الدول األعضاء فً اللجنة إحدى و عشرٌن دولة، ابتداء من الدورة 

 دولة على األقل. 40العادٌة للمؤتمر العام الذي ٌلً نفاذ هذه االتفاقٌة فً حق 
      
 ٌجب أن ٌؤمن انتخاب أعضاء اللجنة تمثٌبل عادال لمختلف مناطق العالم و ثقافاته.   (2 
      

ٌحضر جلسات اللجنة، بصورة استشارٌة، ممثل عن المركز الدولً لدراسات صون الممتلكات الثقافٌة و ترمٌمها    (3
)مركز روما(، و ممثل عن المجلس الدولً لآلثار و المواقع )م د ل أ م(، و ممثل عن االتحاد الدولً لصون 

ى طلب الدول األطراف فً اجتماع عام، الطبٌعة و مرافقها )أ د ص ط(. و ٌمكن أن ٌضاف إلى هؤالء بناء عل
خبلل دورات المؤتمر العام العادٌة لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة و العلم و الثقافة، ممثلون عن المنظمات الدولٌة 

 الحكومٌة و غٌر الحكومٌة األخرى التً لها أهداف مماثلة.
  

 : المادة
  

تباشر الدول األعضاء فً لجنة التراث العالمً مدة عضوٌتها، اعتبارا من انتهاء الدورة العادٌة للمؤتمر العام الذي    (1
 انتخبت خبلله، حتى نهاٌة الدورة الثالثة العادٌة التالٌة.

      
غٌر أن مدة عضوٌة ثلث األعضاء المختارٌن فً االنتخاب األول تنتهً بنهاٌة الدورة العادٌة األولى للمؤتمر العام  ( 2 

التً انُتخبوا خبللها، كما تنتهً مدة عضوٌة الثلث الثانً بنهاٌة الدورة العادٌة الثانٌة للمؤتمر العام التً تلً الدورة 
 مؤتمر العام أسماء هؤالء األعضاء باالقتراع، إثر االنتخاب األول.التً انتخبوا خبللها. و ٌسحب رئٌس ال

      
 تختار الدول أعضاء اللجنة ممثلٌها فٌها من بٌن المتخصصٌن فً مٌادٌن التراث الثقافً و الطبٌعً.   (3
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 21 المادة

  

 تعتمد لجنة التراث العالمً نظامها الداخلً.    (1
      
للجنة أن تدعو فً أي وقت، إلى اجتماعاتها، المؤسسات العامة و الخاصة، و كذلك األفراد، الستشارتهم فً قضاٌا    (2 

 معٌنة.
      

 للجنة أن تنشئ الهٌئات االستشارٌة التً ترى لزوما لها فً أداء مهمتها.   (3
  

 22 المادة
  

ترفع كل دولة طرف فً هذه االتفاقٌة، إلى لجنة التراث العالمً، بقدر اإلمكان، جردا بممتلكات التراث الثقافً و    (1
من هذه المادة. و  2الطبٌعً الواقعة فً إقلٌمها، و التً تصلح أن تسجل فً القائمة المنصوص علٌها فً الفقرة 

 ئق عن مواقع الممتلكات المذكورة، و عن األهمٌة التً تمثلها.ٌتعٌن أن ٌحوي هذا الجرد، الذي لن ٌعتبر شامبل، وثا
      
، تنظم اللجنة و تنقح أول بأول، و تنشر تحت عنوان "قائمة 1باالعتماد على الجرود التً تقدمها الدول وفقا للفقرة  ( 2 

من هذه االتفاقٌة، و التً  2و  1ً المادتٌن التراث العالمً" قائمة بممتلكات التراث الثقافً و الطبٌعً المحددة ف
ترى بعد تطبٌق المعاٌٌر التً تتخذها، أن لها قٌمة عالمٌة استثنائٌة. و ٌجب توزٌع القائمة المنقحة، مرة كل سنتٌن 

 على األقل.
      

ال ٌدرج بند فً قائمة التراث العالمً، إال بموافقة الدولة المعنٌة. و ال ٌؤثر إدراج ملك واقع فً أرض تكون السٌادة    (3
 أو االختصاص علٌها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق األطراف فً المنازعة.

      
تنظم اللجنة، وتنقح أوال بأول، و تنشر، كلما اقتضت الظروف ذلك، تحت عنوان "قائمة التراث العالمً المعرض    (4

للخطر" بالممتلكات المدرجة فً قائمة التراث العالمً، التً ٌحتاج إنقاذها إلى أعمال كبرى و التً من أجل تنفٌذها 
تقدٌرا لنفقات العملٌات البلزمة. و ال ٌدرج فٌها إال ممتلكات  ُطلب عون وفقا لهذه االتفاقٌة. و تتضمن هذه القائمة

التراث الثقافً و الطبٌعً التً تهددها أخطار جسٌمة محددة، كخطر الزوال الناشئ عن االندثار المضطرد، أو عن 
تغٌٌر مشارٌع األعمال الكبرى العامة أو الخاصة، أو التطور العمرانً أو السٌاحً السرٌع، أو التهدم نتٌجة 

استخدام األرض أو تبدل ملكٌتها، أو التغٌرات الضخمة التً ترجع ألسباب مجهولة، أو هجر المكان ألي سبب، أو 
النزاع المسلح أو التهدٌد به، أو الكوارث و النكبات، أو الحرائق الكبرى، أو الهزات األرضٌة، أو انهٌارات 

نسوب المٌاه، أو الفٌضانات، أو طغٌان البحر. و للجنة، فً أي األراضً، أو االندفاعات البركانٌة، أو التحول فً م
وقت، فً حالة االستعجال، أن تقدم على إدراج بند جدٌد فً قائمة التراث العالمً المعرض للخطر، و أن تؤمن 

  لهذا اإلدراج تعمٌما فورٌا.
      

 إلٌهما المشار القائمتٌن إحدى فً الطبٌعً و الثقافً التراث من ملك إلدراج علٌها، ٌستند التً المعاٌٌر اللجنة تحدد   (5
 .المادة هذه من 4 و 2 الفقرتٌن فً

      
من  4و  2قبل أن تفرض اللجنة طلبا إلدراج ملك ثقافً أو طبٌعً فً إحدى القائمتٌن المشار إلٌهما فً الفقرتٌن    (6

 هذه المادة، علٌها أن تستشٌر الدولة التً ٌقع فً إقلٌمها هذا الملك.
      

تقوم اللجنة باالتفاق مع الدول المعنٌة، بتنسٌق و تشجٌع الدراسات و األبحاث البلزمة إلعداد القائمتٌن المشار إلٌهما    (7
 من هذه المادة. 4و  2فً الفقرة 

  
 23 المادة

  
، 11من المادة  4و  2ال ٌعنً عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافً و الطبٌعً، فً أي من القائمتٌن المشار إلٌهما فً الفقرتٌن 

 إن هذا الملك لٌست له قٌمة عالمٌة استثنائٌة فً غٌر األغراض المتوخاة من إدراجه فً القائمتٌن المذكورتٌن.
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 24 المادة
  

تتلقى لجنة التراث العالمً و تدرس طلبات العون الدولً التً تقدمها الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة بخصوص    (1
ممتلكات التراث الثقافً و الطبٌعً الواقعة فً أراضٌها، و المدرجة أو التً تصلح ألن تدرج فً القائمتٌن المشار 

كون موضوع هذه الطلبات، حماٌة الممتلكات المذكورة، أو . و ٌمكن أن 11ٌمن المادة  4و  2إلٌهما فً الفقرتٌن 
 المحافظة عٌها أو عرضها أو إحٌائها.

      
من هذه المادة، ٌمكن أن ٌكون موضوع طلبات العون الدولً، تعٌٌن ممتلكات التراث الثقافً و  1تنفٌذا للفقرة   ( 2 

 ، و ذلك إذا أظهرت األبحاث التمهٌدٌة أهمٌة االستمرار فً البحث.2و  1الطبٌعً المحدد فً المادتٌن 
      

بشأن هذه الطلبات، و تحدد إذا اقتضى األمر، طبٌعة و أهمٌة ما تمنحه من تقرر اللجنة التدابٌر الواجب اتخاذها    (3
 عون، و تجٌز عقد الترتٌبات البلزمة باسمها، مع الحكومة المعنٌة.

      
تحدد اللجنة نظاما لؤلولوٌة فً تنفٌذ األعمال التً تزمع القٌام بها و تفعل ذلك بعد أن تأخذ بعٌن االعتبار، أهمٌة    (4

الممتلكات الواجب إنقاذها بالنسبة للتراث العالمً الثقافً و الطبٌعً، و ضرورة تأمٌن العون الدولً للممتلكات التً 
عبقرٌة شعوب العالم و لتارٌخ هذه الشعوب، و كذلك مدى ضرورة اإلسراع هً أكثر تمثٌبل لبٌئة طبٌعة معٌنة، أو ل

فً األعمال التً ٌلزم القٌام بها، و أهمٌة موارد الدول التً توجد فً أراضٌها الممتلكات المهددة، و خاصة مدى 
 مقدرة هذه الدول على تأمٌن إنقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة.

      
 .دولً عون لها قدم التً بالممتلكات قائمة تعمم و بأول، أوال تنقح و اللجنة، تنظم   (5
      

من هذه االتفاقٌة، و تبحث عن وسائل تنمٌة  15تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة     (6
 هذه الموارد، و تتخذ كل اإلجراءات المفٌدة لهذا الغرض.

      
تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولٌة و الوطنٌة، الحكومٌة و غٌر الحكومٌة، التً لها أهداف مماثلة ألهداف هذه    (7

االتفاقٌة. و للجنة، من أجل تطبٌق مناهجها و تنفٌذ مشارٌعها، أن تستعٌن بهذه المنظمات، و على األخص بالمركز 
مركز روما(، و المجلً الدولً لآلثار و المواقع )م د ل أ م(، الدولً لدراسات صون الممتلكات الثقافٌة و ترمٌمها )

 و االتحاد الدولً لصون الطبٌعة و مواردها )أ د ص ط(، و كذلك بالمؤسسات العامة و الخاصة بالفراد.
      

ُتتخذ قرارات اللجنة بأكثرٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن والمشتركٌن فً التصوٌت. وٌتألف النصاب من أكثرٌة    (8
 أعضاء اللجنة.

  
 25 المادة

  

 .تساعد لجنة التراث العالمً أمانة عامة ٌعٌنها المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة   (1
      

ٌهٌئ المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربة والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول أعمال اجتماعاتها، وٌؤمن تنفٌذ     (2
مقرراتها، مستفٌداً ما أمكن من خدمات المركز الدولً لدراسات صون الممتلكات الثقافٌة وترمٌمها )مركز روما(، 

آلثار والمواقع )م د ل أ م(، واالتحاد الدولً لصون الطبٌعة ومواردها )أ د ص ط (، فً حدود والمجلس الدولً ل
 .اختصاصات وإمكانات كل منها

  
  
  

 رابعاً: صندوق حماٌة التراث العالمً الثقافً والطبٌعً
  

 26 المادة
  

ٌنشأ صندوق لحماٌة التراث العالمً الثقافً والطبٌعً ذي القٌمة العالمٌة االستثنائٌة، ٌعرف باسم "صندوق التراث    (1
 ."العالمً
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 .ٌتأسس الصندوق، كصندوق إٌداع، وفقاً ألحكام النظام المالً لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة   (2
      

 :تتألف موارد الصندوق من   (3
      
 المساهمات اإلجبارٌة والمساهمات االختٌارٌة التً تقدمها الدول األطراف فً االتفاقٌة،   (أ    
 دول أخرى،   -        
منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة، والمنظمات األخرى المرتبطة باألمم المتحدة، وخاصة    -        

 برنامج التنمٌة لؤلمم المتحدة، والمنظمات الدولٌة الحكومٌة األخرى،
 الهٌئات العامة والخاصة واألفراد،   -        
          
 المدفوعات والهداٌا، والهبات التً ٌمكن أن تقدمها له:    (ب    
          
 كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق،   (ج    
          
 الصندوق، لصالح تنظم التً والحفبلت التبرعات حصٌلة   (د    
          
 العالمً. التراث لجنة تضعه الذي النظام ٌجٌزها أخرى موارد وكل   (ه    
          

ال ٌمكن تخصٌص المساهمات المدفوعة للصندوق، وكل أشكال العون األخرى المقدمة إلى اللجنة، إال لؤلغراض    (4
التً تحددها اللجنة. وٌمكن أن تقبل مساهمات تخصص لبرنامج، أو لمشروع معٌن، شرٌطة أن تكون قد أقرت 

 .فوعة للصندوق بأي شرط سٌاسًمسبقاً تنفٌذ هذا البرنامج أو المشروع. وال ٌمكن ربط المساهمات المد
  

 27 المادة
  

 عامٌن، كل بانتظام تدفع أن إضافٌة، اختٌارٌة مساهمة بأٌة المساس دون االتفاقٌة، فً األطراف الدول تتعهد    (1
 دورات خبلل ٌنعقد الذي االتفاقٌة فً األطراف للدول العام االجتماع ٌقرر مساهمات العالمً، التراث لصندوق
 الدول. كل على تطبق مئوٌة نسبة كل على مقدارها افة،والثق والعلو للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة العام المؤتمر
 إلٌه المشار التصرٌح تقدم لم التً والمصوتة الحاضرة الدول أكثرٌة العام، االجتماع ٌتخذه الذي القرار هذا وٌتطلب
 من %1 االتفاقٌة فً األطراف للدول اإلجبارٌة المساهمة تتجاوز أن حال بأي ٌمكن ال و المادة. هذه من 2 بالفقرة

 .والثقافة والعلم للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة العادٌة المٌزانٌة فً مساهمتها
 أو التصدٌق وثائق إٌداعها وقت فً تصّرح أن ،32 المادة أو 31 المادة فً إلٌها مشار دولة كل بإمكان أن على   (2

 .المادة هذه من 1 الفقرة بأحكام مرتبطة غٌر أنها االنضمام أو القبول
 وقت، أي فً التصرٌح هذا تسحب أن المادة، هذه من 2 الفقرة فً إلٌه المشار التصرٌح قدمت التً للدول ٌمكن   (3

 على ٌؤثر ال التصرٌح سحب أن على والثقافة. والعلم للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة العام المدٌر بذلك معلمة
 .ٌلً الذي األطراف للدول العام االجتماع تارٌخ من اعتباراً  إال الدولة، هذه على المتوجبة اإلجبارٌة المساهمة

 التصرٌح قدمت التً االتفاقٌة فً األطراف الدول على ٌتوجب فعال، بشكل عملٌاتها تخطٌط من اللجنة تتمكن لكً   (4
 أن على األقل، على سنتٌن وكل منتظم، أساس على مساهماتها تدفع أن المادة، هذه من 2 الفقرة فً إلٌه المشار
 هذه من 1 الفقرة بأحكام مرتبطة كانت لو دفعها، علٌها ٌتوجب كان التً المساهمات من أقل المساهمات هذه تكون
 .المادة

 مساهمتها دفع عن تخلفت إذا العالمً، الثقافً التراث لجنة إلى االتفاقٌة فً طرف دولة أٌة انتخاب ٌمكن ال   (5
 انتخاب. أول لدى الحكم هذا ٌنفذ وال مباشرة، تقدمتها التً المدنٌة والسنة الجارٌة للسنة االختٌارٌة أو اإلجبارٌة

 .االتفاقٌة من1 الفقرة ،8 المادة فً ملحوظ انتخاب لك لدى اللجنة، فً الدول هذه مثل عضوٌة مدة وتنتهً
  

 28 المادة
  

تدرس الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة وتشجع تأسٌس المؤسسات والجمعٌات الوطنٌة العامة والخاصة التً تستهدف تشجٌع 
 من هذه االتفاقٌة. 2و  1بذل المال فً سبٌل حماٌة التراث الثقافً والطبٌعً المحدد فً المادتٌن 
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 29 المادة
  

ا لحمبلت جمع المال الدولٌة التً تنظم فً صالح صندوق التراث العالمً تحت تقدم الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة مساعدته
إشراف منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة. وتسهل، تنفٌذاً لهذه األغراض، جمع األموال بواسطة الهٌئات المشار إلٌها 

 .15من المادة  3فً الفقرة 
  
  
  

 هخامساً: شروط العون الدولً وإجراءات
  

 :2 المادة
  

لكل دولة طرف فً هذه االتفاقٌة أن تطلب عوناً دولٌاً فً صالح ممتلكات التراث الثقافً أو الطبٌعً ذي القٌمة العالمٌة 
، التً تتوفر 21االستثنائٌة الواقعة فً إقلٌمها. وٌتوجب علٌها أن ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص علٌها فً المادة 

 ً تحتاج إلٌها اللجنة لتتخذ قرارها.لدٌها والت
  

 31 المادة
  

، ال ٌمكن منح العون الدولً المنصوص 23، والمادة 22، والبند )جـ( من المادة 13من المادة  2دون إحبلل بأحكام الفقرة 
اجها فً إحدى القائمتٌن علٌه فً هذه االتفاقٌة، إال إلى ممتلكات التراث الثقافً والطبٌعً التً تقرر لجنة التراث العالمً إدر

 .11من المادة  4و  3المشار إلٌهما فً الفقرتٌن 
  

 32 المادة
  

 البلزم العناصر تحدد كما تقدٌمه إلى ُتدعى الذي الدولً العون طلبات فحص إجراءات العالمً التراث لجنة تحدد   -1
 النفقات وتقدٌر البلزمة واألعمال إجراؤها، المزمع للعملٌة وصفاً  ٌتضمن أن ٌجب الذي لطلبا فً إدراجها

 الطلبات تدعم أن وٌجب النفقات. كل وتحمل الطالبة الدولة دون تحول التً واألسباب االستعجال، ودرجة المتوقعة،
 الخبراء. بتقارٌر

      
 تعطى وأن االستعجال، وجه على والنكبات الطبٌعٌة الكوارث على المبنٌة الطلبات فحص ٌجب ممكناً  ذلك كان كلما   -2

 تقتضٌه لما نظراً  وذلك الحاالت، هذه مثل فً ٌستخدم احتٌاطً بصندوق تحتفظ أن ٌجب التً اللجنة من األولوٌة،
 .سرٌعة أعمال من الطلبات هذه
 

      
 .قراراتها اتخاذ قبل الزمة تراها التً واالستشارات الدراسات اللجنة تجري   -3

  
 33 المادة

  
 ٌتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمً األشكال التالٌة:

  

 الفقرتٌن فً المحدد والطبٌعً الثقافً التراث حماٌة ٌتطلبها التً والتقنٌة والعلمٌة، الفنٌة، للمسائل دراسات إجراء   (أ
 وإحٌائه، وعرضه علٌه والمحافظة االتفاقٌة هذه فً 11 المادة من 4 و 2

      
 علٌه، الموافق المشروع تنفٌذ على للسهر العاملة والٌد والتقنٌٌن الخبراء، جلب   (ب
      

 علٌه والمحافظة وحماٌته، والفنً الثقافً التراث تعٌٌن مضمار فً المستوٌات كل على االختصاصٌٌن تدرٌب   (ج
 وإحٌائه، وعرضه

      
 حٌازتها، علٌها ٌتعذر التً أو المعنٌة الدولة تملكها ال التً المعدات تقدٌم   (د
      
 طوٌلة، آجال على تسدد قد والتً فوائد بغٌر أو المنخفضة، الفوائد ذات القروض منح   (ه
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 .خاصة أسباب تبررها التً االستثنائٌة الحاالت فً وذلك تسترد، ال التً المنح تقدٌم   (و
  

 34 المادة
  

ٌمكن للجنة التراث العالمً أن تقدم عوناً دولٌاً للمراكز الوطنٌة واإلقلٌمٌة لتدرٌب االختصاصٌٌن على كل المستوٌات، فً 
 مضمار تعٌٌن التراث الثقافً والطبٌعً، والمحافظة علٌه وعرضه وإحٌائه.

  
 35 المادة

  
ة، وتقنٌة مفصلة، وٌجب أن تعتمد هذه الدراسة على ال ٌمكن منح عون دولً كبٌر إال بعد إجراء دراسة علمٌة، واقتصادٌ

التقنٌات الحدٌثة فً حماٌة التراث الثقافً والطبٌعً، والمحافظة علٌه وعرضه وإحٌائه وأنتتفق مع أهداف هذه االتفاقٌة، كما 
 تغطً الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة فً الدولة المعنٌة استخداماً رشٌداً.

  
 36 لمادةا
  

ال ٌسهم المجتمع الدولً، كقاعدة عامة، إال جزئٌاً فً تموٌل األعمال البلزمة. وٌجب أن تكون مساهمة الدولة المستفٌدة من 
 العون الدولً جانباً هاماً من الموارد المخصصة لكل برنامج أو مشروع، إال إذا كانت موارد هذه الدولة ال تسمح لها بذلك.

  
 37 المادة

  
ٌُتفق علٌه بٌنهما، الشروط التً ٌنفذ بمقتضاها برنامج أو مشروع منح لهما تحد د لجنة التراث الثقافً والدولة المستفٌدة فً عقد 

عون دولً بموجب هذه االتفاقٌة. وتكون الدولة المستفٌدة من مثل هذا العون الدولً، مسؤولة عن المواظبة على حماٌة 
 المحافظة علٌها وعرضها وفقاً للشروط التً تضّمنها العقد.الممتلكات موضوع العون المذكور، و

  
  
  

 سادساً: المناهج التربوٌة
  

 38 المادة
  

 احترام تعزٌز على واإلعبلم، التربٌة بمناهج خاصة المناسبة، الوسائل بكل االتفاقٌة، هذه فً األطراف الدول تعمل   -1
 االتفاقٌة، من 2 و 2 المادتٌن فً المحدد والطبٌعً الثقافً بالتراث شعوبها وتعلق

      
 تنفٌذاً  تتم التً النشاط أوجه وعن التراث هذا على الجاثمة األخطار عن مستفٌضاً، إعبلماً  الجمهور، بإعبلم وتتعهد   -2

 .االتفاقٌة لهذه
  

 39 المادة
  

تتخذ الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة والتً تتلقى عوناً دولٌاً تنفٌذاً لها، اإلجراءات البلزمة، لئلعبلم عن أهمٌة الممتلكات التً 
 كانت موضوع العون وعن الدور الذي أداه العون الدولً فً هذا المضمار.

  
  
  

 سابعاً: التقارٌر
  

 :3 المادة
  

 للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة العام المؤتمر إلى تقدمها التً التقارٌر فً االتفاقٌة، هذه فً األطراف الدول تقدم   -1
 والتنظٌمٌة، التشرٌعٌة األحكام حول معلومات المؤتمر، هذا ٌحددها التً وبالصورة التوارٌخ فً والثقافة والعلم

 المضمار، هذا فً المكتسبة التجربة تفاصٌل إلى تشٌر كما االتفاقٌة، لتنفٌذ المتخذة األخرى واإلجراءات
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 كل إلى نشاطها أوجه عن تقرٌراً  اللجنة وتقدم-3 التقارٌر، هذه بمضمون العالمً التراث لجنة ُتخطر أن وٌجب   -2

 .والثقافة والعلم للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة العام المؤتمر دورات من عادٌة دورة
  
  
  

 ثامناً: أحكام ختامٌة
  

 41 المادة
  

 ُحررت هذه االتفاقٌة باالسبانٌة واالنجلٌزٌة والروسٌة والعربٌة والفرنسٌة، وٌعتبر كل من النصوص الخمسة نصاً رسمٌاً.
  

 42 المادة
  

لجمٌع الدول غٌر األعضاء بمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة أن تنضم إلى هذه االتفاقٌة، متى دعاها    -1
 ها المؤتمر العام للمنظمة،لبلنضمام إلٌ

      
 والثقافة. والعلم للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة العام المدٌر لدى القبول أو التصدٌق وثائق تودع   -2

  
 43 المادة

  

لجمٌع الدول غٌر األعضاء بمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة أن تنضم إلى هذه االتفاقٌة، متى دعاها    -1
 لبلنضمام إلٌها المؤتمر العام للمنظمة،

      
 ٌتم االنضمام بإٌداع وثٌقة االنضمام لدى المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة و العلم و الثقافة.   -2

 44 المادة
  

تارٌخ إٌداع الوثٌقة العشرٌن للتصدٌق أو القبول أو االنضمام ، على أن تصبح هذه االتفاقٌة نافذة بعد مضً ثبلثة شهور على 
ٌقتصر نفاذعا على الدول التً أودعت وثائقها فً ذلك التارٌخ أو قبله، وتصبح نافذة بالنسبة ألي دولة أخرى بعد مضً ثبلثة 

 شهور على تارٌخ إٌداع وثٌقة تصدٌقها أو قبولها أو انضمامها.
  

 45 المادة
  

 ذ األحكام التالٌة على الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة التً لها نظام دستوري اتحادي أو غٌر وحدوي:تنف
  

فٌما ٌتعلق بأحكام هذه االتفاقٌة التً ٌقع تنفٌذها فً اختصاص السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة أو المركزٌة، تكون     أ(
 التزامات الحكومة االتحادٌة أو المركزٌة نفس التزامات الدول األطراف التً لٌست دوالً اتحادٌة.

      
 ب(

  
 أو الوالٌات أو األقطار، أو الدول من كل اختصاص فً تنفٌذها ٌقع التً االتفاقٌة هذه بأحكام ٌتعلق وفٌما  

 تدابٌر باتخاذ الدستوري، االتحاد لنظام وفقاً  ملزمة تكون ال والتً االتحادٌة(، الدولة منها تتألف )التً المحافظات
 واألقطار الدول، فً الصبلحٌة ذات السلطات بإببلغ ٌةاالتحاد الحكومة تقوم الحالة، هذه مثل فً تشرٌعٌة

 .بإتباعها توصٌتها مع األحكام، هذه على والمحافظات والوالٌات
  

 46 المادة
  

 لكل دولة طرف فً هذه االتفاقٌة أن تنسحب منها،    -1
      

 وٌتم االنسحاب بموجب وثٌقة مكتوبة تودع لدى المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة،    -2
      

ٌّر هذه الوثٌقة شٌئاً فً  12وٌصبح االنسحاب نافذاً بعد انقضاء     -3 شهراً على تارٌخ استبلم وثٌقة االنسحاب. وال تغ
 االلتزامات المالٌة المترتبة فً حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تارٌخ االنسحاب.
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 47 المادة

  
ٌُعلِم المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة، الدول األعضاء فً المنظمة، أو الدول غٌر األعضاء فٌها 

و  31، بكل ما ٌودع لدٌه من وثائق التصدٌق أو القبول أو االنضمام المنصوص علٌها فً المادتٌن 32والمشار إلٌها فً المادة 
 .35منصوص علٌها فً المادة ، وبوثائق االنسحاب ال32

  
 48 المادة

  

ٌجوز للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة، أن ٌعّدل هذه االتفاقٌة، غٌر أن هذا التعدٌل لن    -1
 ٌكون ملزماً إال بالنسبة إلى الدول التً تصبح أطرافاً فً االتفاقٌة المنقحة.

      
 
2- 

إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقٌة جدٌدة تكون بمثابة تعدٌل كلً أو جزئً لهذه االتفاقٌة، ففً هذه الحالة، وما لم تنص    
االتفاقٌة الجدٌدة على خبلف ذلك، ٌوقف التصدٌق على هذه االتفاقٌة أو قبولها أو االنضمام إلٌها، وذلك اعتباراً من 

 ة الجدٌدة.تارٌخ نفاذ االتفاقٌة المنقح
  
  

 49 المادة
  

من مٌثاق األمم المتحدة، ُتسَجل هذه االتفاقٌة فً سكرتارٌة األمم المتحدة، بناء على طلب المدٌر العام لمنظمة  102تنفٌذاً للمادة 
،  1712األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة. ُحررت فً بارٌس بتارٌخ هذا الٌوم الثالث والعشرٌن من تشرٌن الثانً/ نوفمبر 

تٌن تحمبلن توقٌعً رئٌس المؤتمر العام فً دورته السابعة عشرة، والمدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة من نسختٌن أصلٌ
، وإلى منظمة األمم المتحدة 32و  31والعلم والثقافة، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل إلى الدول المشار إلٌها فً المادتٌن 

 أٌضاً.
 


