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النظام األساسي للھیئة االستشاریة العلمیة 
  والتقنیة المقدم إلى اجتماع الدول األطراف

  في اتفاقیة حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

   
 
 

  

  المھام- 1المادة 

 :تضطلع الھیئة االستشاریة بما یلي  )أ(

 في  في االتفاقیةاجتماع الدول األطرافالقیام على النحو المالئم بمساعدة   )1(
 القواعد الخاصة"المتعلقة بتطبیق المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني 

 فیما االمشار إلیھ ("باألنشطة التي تستھدف التراث الثقافي المغمور بالمیاه
  من االتفاقیة؛33، على النحو المشار إلیھ في المادة ")القواعد"یلي باسم 

، في إعداد مشروع بالتشاور مع مكتب اجتماع الدول األطرافام، اإلسھ  )2(
 المبادئ التوجیھیة التنفیذیة ذات الصلة المباشرة بالقواعد؛

التطبیق العملي آللیة إسداء المشورة في المسائل المتعلقة بالقواعد في إطار   )3(
 ).13 إلى 8المواد ( االتفاقیة المنصوص علیھا فيتعاون الدولة 

ترح الھیئة االستشاریة على اجتماع الدول األطراف معاییر ووسائل تعزیز تق  )ب(
أفضل الممارسات في حمایة مواقع التراث الثقافي المغمور بالمیاه وصون المواد 

 :يمن خالل ما یل

تقدیم التوصیات التقنیة والعلمیة المتعلقة بالقواعد إلى اجتماع الدول   )1(
  األطراف لمناقشتھا واعتمادھا؛

 والمستجدة في حمایة مواقع التراث مشتركة القضایا العملیة الرصدتحدید و  )2(
  ؛الثقافي المغمور بالمیاه وصون المواد

تطویر أفضل الممارسات المتعلقة بصون المواد /تحدید وسائل تحسین  )3(
  ؛والمواقع

 .تنظیم حلقات عمل وتدارس بشأن مسائل تقنیة محددةاقتراح   )4(

رار اجتماع الدول األطراف أو بتفویض من مكتبھ، یجوز للھیئة بناء على ق  )جـ(
االستشاریة أن تقدم المشورة العلمیة والتقنیة للدول األطراف بشأن تطبیق القواعد 

 : من خالل ما یلي

 ؛بناء على طلبھابعثات توفد إلى الدول األطراف   )1(
  ؛فاقیةعروض توضیحیة تقدم أثناء اجتماع الدول األطراف في االت  )2(

 ؛لدول األطرافلاجتماع   تقریرًا عن أنشطتھا إلى كلالھیئة االستشاریةتقدم   )د(



تستشیر الھیئة االستشاریة المنظمات غیر الحكومیة التي تضطلع بأنشطة تندرج   )ھـ(
اللجنة الدولیة للتراث الثقافي المغمور في نطاق االتفاقیة وتتعاون معھا، وتحدیدًا 

، وكذلك المنظمات غیر الحكومیة جلس الدولي لآلثار والمواقعبالمیاه التابعة للم
 . المتخصصة األخرى التي یعتمدھا اجتماع الدول األطراف

  العضویة- 2المادة 

ویجوز الجتماع األطراف زیادة . تتألف الھیئة االستشاریة من اثني عشر عضوًا  )أ(
وینبغي أن . عدد األعضاء إلى أربعة وعشرین عضوًا تبعًا لعدد الدول األطراف

أو الدولي، /یكون لدیھم مؤھالت علمیة ومھنیة وأخالقیة على الصعید الوطني و
 علم اآلثار المغمورة بالمیاه، والقانون الدولي، وعلم المواد وال سیما في مجال

مواقع التراث الثقافي المغمور  ، وصون)علم األرض بیولوجیا اآلثار، المعادن،(
  المغمورة بالمیاه؛المنتجات األثریةأو / وبالمیاه

في إطار االمتثال الكامل لمبادئ  بطریقة محایدة ویعمل أعضاء الھیئة االستشاریة  )ب(
  .ةاالتفاقی

  الترشیح والتعیین- 3المادة 

طراف في االتفاقیة أعضاء الھیئة االستشاریة وفقًا للمواد ینتخب اجتماع الدول األ  )أ(
   من النظام الداخلي؛25 إلى 22من 

 .للرئیس) نوابًا(ونائبًا تنتخب الھیئة االستشاریة رئیسھا   )ب(

  االجتماعات- 4المادة 

وفي الظروف .  مرة كل سنةاالستشاریةیدعو المدیر العام إلى عقد دورة للھیئة   )أ(
ویعد . ز لھ أن یدعو إلى دورة أخرى في حال توافر األموال الالزمةالخاصة، یجو

 المدیر العام جدول أعمال دورات الھیئة االستشاریة بعد التشاور مع رئیس
 ؛اجتماع الدول األطراف ورئیس الھیئة االستشاریة

 دعوة الخبراء أو ممثلي المنظمات، جوز للھیئة االستشاریةإضافة إلى األعضاء، ی  )ب(
 إلى التحدث في اجتماع للھیئة لمساعدتھا،ن تؤھلھم مھامھم ومؤھالتھم مم

 .ةاالستشاری

  األمانة- 5المادة 

 من أمانة الیونسكو لتمثیلھ في الھیئة االستشاریة دون أن ًایعّین المدیر العام موظف  )أ(
 ؛یكون لھ حق التصویت

 .ةتتولى أمانة الیونسكو أعمال سكرتاریة الھیئة االستشاری  )ب(

  
  التوصیات- 6المادة 

 بتوافق اآلراء، وبأغلبیة أصوات األعضاء  توصیاتھاتعتمد الھیئة االستشاریة  )أ(
 ؛الحاضرین في االجتماع في حال تعذر التوصل إلى توافق اآلراء

 .تنعقد دورات الھیئة االستشاریة بحضور أغلبیة أعضائھا  )ب(

 



  التمویل- 7المادة 

وتبذل . إلى توفیر التمویل المناسب للھیئة االستشاریةتسعى الدول األطراف   )أ(
 من مصادرالعادیة و  المیزانیةفي إطار إلیجاد التمویل قصارى جھدھاالیونسكو 

 ؛خارجة عن المیزانیة

تقدم مساعدة مالیة للمشاركة في اجتماعات الھیئة االستشاریة إلى أعضاء الھیئة   )ب(
وینبغي ألعضاء الھیئة . ر بمرحلة انتقالیة فقطمن البلدان النامیة والبلدان التي تم

 .االستشاریة أن یعملوا باالعتماد على الوسائل اإللكترونیة قدر المستطاع

  التعدیالت- 8المادة 

  .یجوز الجتماع الدول األطراف في االتفاقیة أن یعدل النظام األساسي للھیئة االستشاریة

  


