
النظام األساسي للهيئة االستشارية العلمية والتقنية املقدم إىل اجتماع 
الدول األطراف يف اتفاقية محاية التراث الثقايف املغمور باملياه

المهام - 1المادة 

 تضطلع اهليئة االستشارية مبا يلي: )أ(

القيام على النحو املالئم مبساعدة اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية يف املسائل ذات الطابع العلمي أو  (1)
باملياه" )املشار إليها التقين املتعلقة بتطبيق "القواعد اخلاصة باألنشطة اليت تستهدف الرتاث الثقايف املغمور 

 من االتفاقية؛ 33فيما يلي باسم "القواعد"(، على النحو املشار إليه يف املادة 

اإلسهام، بالتشاور مع مكتب اجتماع الدول األطراف، يف إعداد مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية ذات  (2)
 الصلة املباشرة بالقواعد؛

لقة بالقواعد يف إطار التطبيق العملي آللية تعاون الدولة املنصوص عليها يف إسداء املشورة يف املسائل املتع (3)
 (.13إىل  8االتفاقية )املواد 

اهليئة االستشارية اجتماع الدول األطراف من خالل ما يلي:تساعد  )ب(

اعتمادها؛تقدمي التوصيات التقنية والعلمية املتعلقة بالقواعد إىل اجتماع الدول األطراف ملناقشتها و  (1)

حتديد ورصد القضايا العملية املشرتكة واملستجدة يف محاية مواقع الرتاث الثقايف املغمور باملياه وصون املواد؛ (2)

، إضافًة إىل اقرتاح املعايري ووسائل حتديد وسائل حتسني/تطوير أفضل املمارسات املتعلقة بصون املواد واملواقع (3)
 تعزيزها؛

ات عمل وتدارس بشأن مسائل تقنية حمددة.اقرتاح تنظيم حلق (4)

.2030خطة التنمية املستدامة لعام يف تنفيذ  املضي قدماً سبل ورصد وتيسري اقرتاح  (5)

بناء على قرار اجتماع الدول األطراف أو بتفويض من مكتبه، جيوز للهيئة االستشارية أن تقدم املشورة العلمية  )جـ(
والتقنية للدول األطراف بشأن تطبيق القواعد من خالل ما يلي: 

CLT/CEM/UCH/2019/2

لة يف الدورة السابعة الجتماع الدول األطراف يف االتفاقية اليت عقدت ُ بصيغته املعدَّ
يومي ٢٠ و٢١ حزيران/يونيو ٢٠١٩ يف باريس



بعثات توفد إىل الدول األطراف بناء على طلبها؛ (1)

راف يف االتفاقية؛عروض توضيحية تقدم أثناء اجتماع الدول األط (2)

أية وسائل مناسبة أخرى. (3)

تقدم اهليئة االستشارية تقريراً عن أنشطتها إىل كل اجتماع للدول األطراف؛ )د(

تستشري اهليئة االستشارية املنظمات غري احلكومية اليت تضطلع بأنشطة تندرج يف نطاق االتفاقية وتتعاون معها، وال  )هـ(
غري احلكومية املتخصصة اليت يعتمدها اجتماع الدول األطراف، وحتديدًا مع اللجنة الدولية  املنظماتسيما مع 

للرتاث الثقايف املغمور باملياه التابعة للمجلس الدويل لآلثار واملواقع، والشبكات اليت أقامتها اليونسكو لتوأمة اجلامعات 
عية املرتبطة باالتفاقية واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو بشأن علم اآلثار املغمور باملياه، وكراسي اليونسكو اجلام

( واليت ترتبط باالتفاقية؛2)الفئة 

؛يف عملها ختتارهم اهليئة االستشارية أن يساعدوا اهليئةجيوز خلرباء دوليني فضالً عن ذلك، و  )و(

يقّدمون املساعدة على أساس والذين كفاءهتم يُعرتف ب نتعد اهليئة االستشارية قائمة باخلرباء الذيوهلذا الغرض،  )ز(
التطوّع، مبن فيهم خرباء تقرتح الدول األطراف أمساءهم. 

العضوية - 2المادة 

عشر عضواً. وجيوز الجتماع األطراف زيادة عدد األعضاء إىل أربعة وعشرين أربعة تتألف اهليئة االستشارية من  )أ(
وينبغي أن يكون لديهم مؤهالت علمية ومهنية وأخالقية على الصعيد الوطين عضوًا تبعًا لعدد الدول األطراف. 

و/أو الدويل، وال سيما يف جمال علم اآلثار املغمورة باملياه، والقانون الدويل، وعلم املواد )املعادن، بيولوجيا اآلثار، 
ية املغمورة باملياه؛علم األرض(، وصون مواقع الرتاث الثقايف املغمور باملياه و/أو املنتجات األثر 

يعمل أعضاء اهليئة االستشارية بطريقة حمايدة ويف إطار االمتثال الكامل ملبادئ االتفاقية. )ب(

الترشيح والتعيين - 3المادة 

من النظام  25إىل  22ينتخب اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية أعضاء اهليئة االستشارية وفقًا للمواد من  )أ(
الداخلي؛

تنتخب اهليئة االستشارية رئيسها ونائبًا للرئيس أو أكثر ومقرراً. ويقوم املقرر بإعداد تقارير اجتماعات اهليئة  )ب(
االستشارية ويضطلع بأعماهلا اإللكرتونية بالتعاون مع األمانة، ويقدم هذه التقارير إىل أعضاء اهليئة االستشارية 

رر تقدميها يف الوقت املناسب إىل اجتماع الدول األطراف.العتمادها. وبعد اعتماد التقارير، يتوىل املق
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االجتماعات - 4المادة 

، جيوز له أن يدعو إىل دورة االستثنائيةيدعو املدير العام إىل عقد دورة للهيئة االستشارية مرة كل سنة. ويف الظروف  )أ(
يف حال توافر األموال الالزمة. استثنائية 

اجتماع الدول األطراف ورئيس مكتب ويعد املدير العام جدول أعمال دورات اهليئة االستشارية بعد التشاور مع  )ب(
اهليئة االستشارية؛

أن يعنّي بديالً عن عضو يف وبناًء على إخطار من اهليئة االستشارية العلمية والتقنية، جيوز الجتماع الدول األطراف  (ـ)ج
متتاليني. اهليئة غاب عن اجتماعني 

إضافة إىل األعضاء، جيوز للهيئة االستشارية دعوة اخلرباء أو ممثلي املنظمات، ممن تؤهلهم مهامهم ومؤهالهتم  (د)
ملساعدهتا، إىل التحدث يف اجتماع للهيئة االستشارية.

مساعدة الدول والبعثات - 5المادة 

بشأن إمكانية قيام اهليئة االستشارية بإسداء املشورة إىل إحدى تلقي قرار اجتماع الدول األطراف أو قرار مكتبه عند  )أ(
الدول األطراف، تُعِلم األمانة الرئيس بالقرار وُتطلعه على تفاصيل طلب الدولة الطرف املعنية وعلى التمويل املتاح 

لتلبية الطلب. وعادة ما تتوىل الدولة الطرف اليت تطلب املساعدة تغطية نفقات املساعدة.

ويقوم الرئيس بعد التشاور مع األمانة والدولة الطرف مقدمة الطلب باقرتاح التدابري العملية اليت يتعني اختاذها ويعمم  )ب(
الطلب واالقرتاحات على أعضاء اهليئة االستشارية. ويف حال تقرر إرسال بعثة إىل الدولة الطرف مقدمة الطلب، 

ة إىل الدولة الطرف مقدمة الطلب، ويبتُّ أعضاء اهليئة االستشارية يقرتح الرئيس أيضًا تعيني رئيس للبعثة املوفد
باإلجراءات اليت سُتتخذ. 

الدعم من أمانة اهليئة االستشارية ومن املكتب امليداين لليونسكو املسؤول عن الدولة الطرف مقدمة  وتتلقى البعثات (ـ)ج
، يف الوقت احملدد، إىل  الرئيس واألمانة، تقريراً خطياً عن النتائج اليت حققتها البعثة، الطلب. ويقدم رئيس البعثة املعنيَّ

تُتخذ التدابري األمنية املناسبة، مبا يف ذلك إتاحة فرصة االستفادة من و  ويُرسل التقرير إلكرتونيًا إن أمكن ذلك.
املناسب اخلاص مبنظومة األمم املتحدة جلميع أعضاء الوفود. التدريب األمين 

مانة جبمع آراء أعضاء اهليئة االستشارية بشأن هذا التقرير وتُعد مشروع التقرير التقييمي للهيئة االستشارية األمث تقوم  )د(
بالتعاون الوثيق مع رئيس اهليئة. مث يُعمم الرئيس هذا التقرير على مجيع األعضاء لكي يسهموا فيه ويبدوا آراءهم 

ويوافقوا عليه.

ستشارية للتقرير، يقدَّم إىل الدولة الطرف مقدمة الطلب ويُنشر على موقع اهليئة د أعضاء اهليئة االوبعد اعتما )ه(
االستشارية على شبكة اإلنرتنت وذلك يف حال عدم تقدمي الدولة الطرف املعنية طلباً صرُياً للحفاظ على السرية.
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األمانة - 6المادة 

تتوىل و . يف اهليئة االستشارية دون أن يكون له حق التصويتيعنّي املدير العام موظفًا من أمانة اليونسكو لتمثيله  )أ(
أمانة اليونسكو أعمال سكرتارية اهليئة االستشارية.

التوصيات - 7المادة 

تعتمد اهليئة االستشارية توصياهتا بتوافق اآلراء، وبأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين يف االجتماع يف حال تعذر  )أ(
التوصل إىل توافق اآلراء؛

تنعقد دورات اهليئة االستشارية حبضور أغلبية أعضائها. )ب(

التمويل - 8المادة 

تسعى الدول األطراف إىل توفري التمويل املناسب للهيئة االستشارية. وتبذل اليونسكو قصارى جهدها إلجياد التمويل  )أ(
العادية ومن مصادر خارجة عن امليزانية؛ يف إطار امليزانية

ة مالية للمشاركة يف اجتماعات اهليئة االستشارية إىل أعضاء اهليئة من البلدان النامية والبلدان اليت متر تقدم مساعد )ب(
مبرحلة انتقالية فقط. وينبغي ألعضاء اهليئة االستشارية أن يعملوا باالعتماد على الوسائل اإللكرتونية قدر املستطاع.

التعديالت - 9المادة 

.األطراف يف االتفاقية أن يعدل النظام األساسي للهيئة االستشاريةجيوز الجتماع الدول 
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