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سالمي ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ الإ

ديباجة

ة من 21 إىل 23 نوفم�ب 2017، بمناسبة اختيار  ي الف�ت
ي مدينة الخرطوم �ف

سالمي العا�ش لوزراء الثقافة المنعقد �ف إن المؤتمر الإ
سالمية لعام 2017 سنار عاصمة للثقافة الإ

ي وإبراز خصائصه والتعريف بمعالمه؛
اث الثقا�ف يسيسكو ووثائقها المرجعية ذات الصلة بحماية ال�ت وعمالً بميثاق الإ

ي المادي منه وغ�ي المادي؛
اث الثقا�ف وعمالً بالتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ال�ت

والثقافية  القتصادية  والحقوق  والسياسية  المدنية  والحقوق  نسان  الإ حقوق  بضمان  المتعلقة  الدولية  بالتفاقيات  وعمالً 
الشعوب؛    لمختلف 

ي المادي وغ�ي المادي ؛
اث الثقا�ف يعات الداخلية للدول الأعضاء بشأن حماية ال�ت وأخذاً بالعتبار الت�ش

، بشكليه المادي وغ�ي المادي، وتثمينه ورد العتبار إليه، من حفظ للذاكرة الجماعية  ي
اث الثقا�ف ونظراً لما للمحافظة عىل ال�ت

مكوناته  من  الستفادة  ي 
�ف ورغبة  السابقة،  الأجيال  تجارب  من  ة  للع�ب وأخذ  ي 

الما�ف اث  ب�ت اف  واع�ت الشعوب  لهوية  وصيانة 
المستدامة؛ التنمية  ي 

�ف والشفهية  والمنقولة  العقارية 

ي توظيفه التوظيف الصحيح ودرء تخريبه مهما 
ي ذلك، والمساهمة �ف

ي ترغب �ف ي الدفع بحفظ تراث الدول الأعضاء ال�ت
 ورغبًة �ف

كانت الظروف؛

اث، وما طال أعزه لدى كل الدول الأعضاء، أي المسجد الأقىص المبارك، من خروقات  ي تحدق بهذا ال�ت وعلماً بالمخاطر ال�ت
وتجاوزات؛

ها، وما يطال التحف  ي التاريخية من تخريب من جراء الحروب، والكوارث الطبيعية وغ�ي ونظراً لما تتعرض له العديد من المبا�ف
وع؛ الفنية واللقى الأثرية، بالعديد من الدول الأعضاء من �قات وتهريب واتجار أو تنقيب غ�ي م�ش

ي عىل نُُظم  اث غ�ي المادي لهذه الدول بفعل مظاهرالعولمة السلبية، وتأث�ي النموذج الغر�ب ي تطال ال�ت واعتباراً لالختاللت ال�ت
الثقافات الأخرى؛

ي مجال درء كل ما 
ات والمعلومات �ف ورة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وتشجيع تبادل الخ�ب وشعوراً من الدول الأعضاء، ب�ف

وعة؛ اث وتهريبه والتنقيب عنه والتجار فيه بطرق غ�ي م�ش من شأنه تخريب ال�ت

اث  وبولوجي، وترميم ال�ت ي مجالت البحث العلمي الأثري والأن�ت
ورة تطوير التعاون وتوطيده فيما بينها �ف منها ب�ف وإيماناً 

اثية؛ ي المهن ال�ت
التكوين �ف ي مجال التدريب، واستكمال 

وجرده والمحافظة عليه وتطوير تقنيات عرضه للجمهور، و�ف

اث المادي  ي مجال المحافظة عىل ال�ت
يعاتها �ف ف ت�ش ي التوفر عىل إطار مرجعي توافقي، يقرب ب�ي

ورغبة من الدول الأعضاء، �ف
ي مجالت المحافظة عليه والتوعية بأهميته وطنياً وإقليمياً ودولياً؛ 

وغ�ي المادي، وينمي سبل التعاون بينها �ف
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: سالمي« التاىلي ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ فقد أقر المؤتمر نص »الإ

الباب الأول: أهداف وتعاريف

سالمي« ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ المادة الأوىل: الهدف من »الإ

سالمي« هو: ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ ي »الإ إن الهدف من تب�ف

ي
اث الثقا�ف ي مجال المحافظة عىل ال�ت

ف الدول الأعضاء �ف - تقريب الرؤى ب�ي

اث  ي مجال المحافظة عىل ال�ت
ف الدول الأعضاء �ف - دعم التعاون ب�ي

كة لحمايته. اب الدول الأعضاء، محلياً وإقليمياً ودولياً، وتنسيق الجهود المش�ت اث الواقع ب�ت - التوعية بأهمية ال�ت

المادة الثانية: تعاريف

عالن: يعت�ب بموجب هذا الإ

ي 
اث المغمور بالمياه، الموجودة �ف ي ذلك ال�ت

1. تراثاً ثقافياً : جميع الممتلكات المنقولة والمعمارية وغ�ي المادية، بما �ف
ي المحافظة عليها فائدة بالنسبة 

ي �ف ي والبحري للدول الأعضاء أو خارجه، بصفة مؤقتة أو دائمة، وال�ت ا�ب النطاق ال�ت
نسانية وتاريخها وفنونها وعلومها.  سالمية والإ للحضارة الإ

ي يكون مصدرها حفريات أثرية منظمة أو عرضية وكذا الأدوات  2. تراثاً ثقافياً منقولً: كل الممتلكات الثقافية المنقولة ال�ت
ي  ال�ت ة  الف�ت أو  قدمها  لمدة  تحديد  بدون  ة،  ف المتم�ي الأركيولوجية  القيمة  ذات  والعاديات،  الآدمية  الحثية  والبقايا 
ثنوغرافية، والتحف الفنية وقطع الأرشيف والمخطوطات  تنتمي إليها...، وأدوات الحياة اليومية والمجموعات الإ
يدية والصور التاريخية والتحف المرسومة أو المنحوتة ذات الأهمية والجمالية  والمسكوكات النقدية والطوابع ال�ب

ي أكسبتها الشهرة والستثناء. ال�ت

ة، مدنية كانت أم  ف 3. تراثاً ثقافياً عقارياً )معمارياً(: كل المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمنشآت المعمارية المتم�ي
ي صقلتها يد النسان  عسكرية، والمجموعات )ensembles( التاريخية والتقليدية والصناعية والمناظر الطبيعية ال�ت

أو أثرت فيها.

القديمة  والمدافن  الصخرية  والرسوم  )الزخارف(  النقائش  )المعماري(  العقاري  ي 
الثقا�ف اث  ال�ت ضمن  تدخل  كما 

عموماً.   نسانية  الإ بالمعارف  المعنية  العلوم  أو  الحضارية  أو  التاريخية  الناحية  من  استثنائية  قيمة  تمثل  ي  ال�ت والمغارات، 

ها المجموعات والأفراد  ي تعت�ب 4. تراثاً ثقافياً غ�ي مادي: كل أشكال التعب�ي الشفهية والممارسات والمهارات والمعارف ال�ت
ي ومن أصالتها.

جزءاً من تراثها الثقا�ف

اث: وتدخل ضمن هذا ال�ت

- اللغات واللهجات والأدب والموسيقى والغناء والحكاية والرقص والأهازيج الشعبية

- العادات والتقاليد والفنون اليدوية والحرف والمهارات التقليدية

- الفضاءات وأماكن ممارسة الطقوس والعادات التقليدية

فيه التقليدية المحافظ عليها. - الألعاب ووسائل ال�ت
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ويقصد بـــ :

ي ودرء اندثاره وتخريبه ونسيانه؛ من ذلك :
اث الثقا�ف اث« الإجراءات الواجب اتخاذها للعناية بال�ت 5. »حماية ال�ت

* تدب�ي عمليات التنقيب عليه بطرق صحيحة وجرده والتعريف به والتحسيس بأهميته 

ي قد تحدق به، ف به، وحمايته من الأخطار الآدمية والطبيعية ال�ت * دعم البحث العلمي والتكوين للمهتم�ي

ي إعادة العتبار له.
 * توظيفه لخدمة التنمية المستدامة فيما ل يمس بأصالته وفيما يفيد �ف

سالمي. يسيسكو ومنظمة التعاون الإ 6.  »الدول  الأعضاء« هي الدول الأعضاء بمنظمة الإ

يعات الوطنية والمعاهدات الدولية: ه من الت�ش عالن بغ�ي المادة الثالثة: عالقة هذا الإ

سالمي« من ناحية صياغته وأهدافه  ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ - ل يتعارض ول يحد »الإ
يعية الداخلية للدول الأعضاء، كما ل يمس بانضمام الدول الأعضاء لتفاقيات سابقة أو آتية  من المقتضيات الت�ش

مماثلة أو ذات صلة.

ي 
سالمي« بما اتُِّفَق عليه ضمن منظمة اليونسكو �ف ي العالم الإ

ي �ف
اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ - يأخذ »الإ

المادية ويثمنه ويكمله؛ ول يمكن أن يف� بأي شكل من الأشكال  مجال المحافظة عىل الممتلكات الثقافية المادية وغ�ي
بأنه معارض له أو مناف لأحكامه.

سالمي اث الإ : آليات حماية ال�ت ي
الباب الثا�ف

سالمي  اث الإ القسم الأول : مؤسسات حماية ال�ت

سالمي: ي العالم الإ
اث �ف الفرع الأول: لجنة ال�ت

المادة الرابعة: 

، بما يىلي : ي نظامها الداخىلي
سالمي إضافة إىل مهامها المنصوص عليها �ف ي العالم الإ

اث �ف يعهد إىل لجنة ال�ت

سالمي« ، وتتبع تنفيذ بنوده لما  ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ - الدفع بتحقيق أهداف »الإ
سالمي. ي الإ

اث الثقا�ف فيه خ�ي ال�ت

يعات  فها عىل وضع ت�ش ي وتحيينها، وتحف�ي
- تشجيع الدول الأعضاء عىل حيازة دفاتر لجرد )ح� وتسجيل( تراثها الثقا�ف

العلمي  البحث  وتشجيع  دولياً،  عليها  المتعارف  المحافظة  وط  تطبيق �ش ومراعاة  للتنفيذ،  وقابلة  ومحينة  مالئمة 
بوية. ي المنظومة ال�ت

اث �ف ف إدماج حماية ال�ت ي هذا المجال مع تحف�ي
والتكوين �ف

نقل  مجال  ي 
و�ف العلمي  والبحث  والتكوين  ة  الخ�ب مجال  ي 

�ف ذلك  ي 
�ف ترغب  ي  ال�ت الأعضاء  الدول  ف  ب�ي التعاون  دعم   -

وعة. م�ش غ�ي  بطريقة  المهربة  القطع  وإرجاع  اث  لل�ت وع  الم�ش غ�ي  التجار  حول  المعلومات 

ي حالة خطر.
ي �ف

اث الثقا�ف - تشجيع الدول الأعضاء عىل إعطاء الأولوية لحماية ال�ت

سالمي المقدمة من طرف الدول الأعضاء.  اث الإ ي ودراسة مشاريع تمويل عمليات حماية ال�ت - تََلقِّ

سالمي. ي العالم الإ
ي �ف

اث الثقا�ف اث«، بشأن رصد واقع ال�ت - دراسة واعتماد تقارير »مرصد ال�ت
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اثية : صندوق دعم المشاريع ال�ت ي
الفرع الثا�ف

المادة الخامسة:
سالمي  الإ اث  ال�ت حماية  مشاريع  لدعم  اثية«  ال�ت المشاريع  دعم  »صندوق  يدعى  صندوق  يسيسكو  الإ منظمة  لدى  يُْحَدُث 
والمحافظة عليه والتعريف به وإنقاذ المهدد منه وكذا المشاريع الرامية للرفع من قيمته والتوعية بأهميته لدى الأجيال الناشئة.

المادة السادسة: 
، وجهات التعاون. ف تتكون مداخيل الصندوق من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء والمانح�ي

المادة السابعة : 
ملفات  ُء  وتَُهيِّ الأعضاء،  الدول  من طرف  المقدمة  الدعم  طلبات  وتتقبل  الصندوق  تسي�ي  عىل  يسيسكو  الإ منظمة  ف  ت�ش

فيها. للبتِّ  سالمي  الإ العالم  ي 
�ف اث  ال�ت لجنة  إىل  وترفعها  ي شأنها 

�ف وتقييمات 

اث« الفرع الثالث: »مرصد ال�ت

المادة الثامنة:
سالمي، ويكون الغرض منه: ي العالم الإ

اث �ف اث«لدى لجنة ال�ت يُْحَدُث »مرصد ال�ت
ي شأنها إىل جهة الختصاص

يف ورفع تقارير �ف ُع حالة تراث معالم القدس ال�ش - تََتبُّ
سالمي وميثاق  ي الأماكن المعرضة للحرب، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإ

سالمي �ف اث الإ ُع حالة ال�ت - تََتبُّ
الأمم المتحدة

- جمع المعلومات والأخبار عن:
وع به سالمي  والتجار غ�ي الم�ش ي الإ

اث الثقا�ف - تهريب ال�ت
ي من طرف الجماعات المتطرفة   

اث الثقا�ف - تدم�ي ال�ت
- البحث والتنقيب غ�ي المرخص بهما

ي الصحافة المسموعة والمرئية والجرائد والمجالت 
سالمي �ف اث الإ ساءات والصور الخاطئة عن ال�ت - كل ما ين�ش من الإ

نت. ن�ت والكتب وعىل الإ

ي 
اث الثقا�ف ي : بشأن أنظمة حماية ال�ت

القسم الثا�ف

المادة التاسعة:
ي المنقول والمادي 

ي ينظم حماية تراثها الثقا�ف يع وط�ف ي ت�ش اث، تب�ف يعات لحماية ال�ت ي ل تتوفر عىل ت�ش عىل الدول الأعضاء ال�ت
ف المتجاوز منه. والشفوي وتحي�ي

ة: المادة العا�ش
ي رفيع المستوى لتوىلي حسن  ف جهاز إداري ومؤسسا�ت اث تعي�ي ي حماية ال�ت

ي ل تتوفر عىل هيئة مختصة �ف عىل الدول الأعضاء ال�ت
ه التسخ�ي الصحيح، ضمن سياسة تنموية فاعلة، ترفع من قيمته ول  ي المحىلي وحمايته والنهوض به وتسخ�ي

اث الثقا�ف تدب�ي ال�ت
ت�ف بمكوناته.
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ة: المادة الحادية ع�ش
ه،  الموجود داخل حدودها وتحيِينه ون�ش المادي،  المادي وغ�ي  ي 

الثقا�ف اث  ال�ت الأعضاء وضع سجل لجرد  الدول  يطلب من 
؛  لحمايته  ورية  ال�ف الإجراءات  واتخاذ جميع 

كما لها أن تخضع ممتلكاتها الثقافية لأنظمة وقائية، من أجل حمايتها وتثمينها من ذلك:

دراج ضمن الآثار بواسطة نصوص قانونية موجبة؛   ي للجرد أو الإ ي السجل الوط�ف
- التسجيل �ف

ة أو لكونها  ف - إنشاء فضاءات محمية )Zones protégées( تضم مجموعات عمرانية تقليدية أو تاريخية أو ذات قيمة مم�ي
تضم تراثاً ثقافياً شفوياً.

سالمي. ي العالم الإ
اث �ف ي ذلك إىل تسجيل تراثها ضمن لئحة ال�ت

ي ترغب �ف - دعوة الدول الأعضاء ال�ت

اث العالمي، المادي وغ�ي المادي.  ي ذلك عىل تسجيل تراثها ضمن لئحة ال�ت
ي ترغب �ف - َحثُّ الدول الأعضاء ال�ت

ة: المادة الثانية ع�ش
ي حدود 

�ف للجمهور  بشأنه وعرضه  دراسات  وإنجاز  وترميمه  لها  التابع  ي 
الثقا�ف اث  ال�ت بالمحافظة عىل  الأعضاء  الدول  تتعهد 

المتوفرة. مكانيات  الإ

ة:   المادة الثالثة ع�ش
ي حالة التصدير 

ي تعود لدول أخرى، إل �ف اد كل الممتلكات الثقافية أو أجزاء منها وال�ت عىل الدول الأعضاء المتناع عن است�ي
به. المرخص 

اثية  كما عىل مؤسساتها، العامة والخاصة، من متاحف وقاعات للعرض وقاعات بيع التحف، المتناع عن اقتناء وبيع القطع ال�ت
وعة. ي خروجها من دولة أخرى بطريقة غ�ي م�ش

ي يشتبه �ف ال�ت

ة: المادة الرابعة ع�ش
سالمي والتعريف به لدى الأجيال الناشئة. ي الإ

اث الثقا�ف ي سياسات ترمي إىل التوعية بأهمية ال�ت عىل الدول الأعضاء تب�ف

ة:   المادة الخامسة ع�ش
ي هذا المجال.

ي �ف ي واعتماد خطة للتكوين الأكاديمي والتق�ف
اث الثقا�ف ي مجال المحافظة عىل ال�ت

يجب تشجيع البحث العلمي �ف

ة: المادة السادسة ع�ش
ي المجالت المدرة للدخل والمشاريع ذات الصبغة الجتماعية-القتصادية :

ي �ف
اث الثقا�ف ي توظيف مكونات ال�ت

يقت�ف

- العمل ضمن خطة تنموية ناجعة. 

- درء كل ما من شأنه الحط من قيمة الأثر أو المس بأصالته.

. ي
اجع الفوري عن كل تدخل من شأنه المساس بأصالة الموروث الثقا�ف - ال�ت
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ي المساعدة التقنية والمالية
الباب الثالث: �ف

ة: المادة السابعة ع�ش
سالمي من المنظمة عن  اث الإ ي مجال المحافظة عىل ال�ت

يمكن للدول الأعضاء طلب الستشارة والمساعدة التقنية أو المالية �ف
سالمي. ي العالم الإ

اث �ف طريق لجنة ال�ت

سالمي ملفات طلب المساعدة المالية أو الستشارة التقنية المطلوبة، وتبت فيها. ي العالم الإ
اث �ف تدرس لجنة ال�ت

اث. ف خب�ي متخصص أو تحمل جزء من تكاليف إجراء دراسة أو ترميمات أو حفريات أو عمليات إنقاذ ال�ت تشمل المساعدة التقنية تعي�ي

ة: المادة الثامنة ع�ش
ي ذلك، أن تستش�ي وتطلب المساعدة التقنية فيما بينها، كما لها أن تطلبها من هيئات خارجة عن 

ي ترغب �ف للدول الأعضاء ال�ت
عالن كمنظمة اليونسكو وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى. إطار هذا الإ

ازية والوساطة جراءات الح�ت الباب الرابع: الإ

ة: المادة التاسعة ع�ش
ي حينها، وتجتمع لجنة 

يف، �ف ي تطال معالم القدس ال�ش وعة ال�ت تخ�ب كل الدول الأعضاء بالت�فات الالقانونية وغ�ي الم�ش
ي شأنها إىل جهات الختصاص.

سالمي لتقييم الوضعية ورفع تقرير وتوصيات �ف ي العالم الإ
اث �ف ال�ت

ون: المادة الع�ش
تهم  ي  وال�ت اث«،  ال�ت ي تصل »مرصد  ال�ت المعلومات  بكل  الأعضاء عىل حدة  الدول  كل دولة من  ال�عة،  تَُبلَُّغ، وعىل سبيل 

؛  ي الوط�ف تراثها  بحماية  المساس 

ون: المادة الحادية والع�ش
ي أثناء نشوء نزاع مسلح 

اث الثقا�ف ام مقتضيات معاهدة لهاي لسنة 1954 المتعلقة بحماية ال�ت دعوة الدول الأعضاء إىل اح�ت
تكون طرفاً فيه.

ون:  المادة الثانية والع�ش
اد غ�ي مرخص بها لممتلكات ثقافية، يجب حجز المنقولت المشتبه فيها وإخبار سلطات الدولة المعنية بالأمر.  ي حال تصدير أو است�ي

�ف

الباب الخامس : إجراءات مسطرية :

ون: المادة الثالثة والع�ش
اث«. سالمي قانوناً داخلياً موحداً ينظمها وينظم صندوق الدعم و»مرصد ال�ت ي العالم الإ

اث �ف تضع لجنة ال�ت

ون: المادة الرابعة والع�ش
سالمي ابتداء من تاريخ اعتماده. ي العالم الإ

ي �ف
اث الثقا�ف سالمي حول حماية ال�ت عالن الإ يبدأ �ياُن الإ


