ANEXA 4

CONVEN IA
pentru protec ia patrimoniului cultural i natural

Conferin a general a Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin
Cultur , întrunit

i

la Paris, de la 17 octombrie 1972, în cea de-a XVII - a

sesiune,
- constatînd c patrimoniul cultural i patrimoniul natural sînt din ce în
ce mai amenin ate de distrugere nu numai datorit
obi nuite de degradare, dar
economice care le agraveaz

cauzelor

i prin evolu ia vie ii sociale
prin fenomene de alterare

i

i de

distrugere i mai grave,
- considerînd c degradarea sau dispari ia unui bun al patrimoniului
cultural

i natural constituie o diminuare nefast

a patrimoniului

tuturor popoarelor lumii,
- considerînd c ocrotirea acestui patrimoniu la scar na ional r mîne
adesea incomplet din cauza amplorii mijloacelor pe care le necesit
i a insuficien ei resurselor economice, tiin ifice i tehnice ale

rii

pe teritoriul c reia se g se te bunul de salvgardat,
- amintind c actul constitutiv al organiza iei prevede c ea va sprijini
men inerea, progresul
conserv rii

i difuzarea cuno tin elor, veghind asupra

i protec iei patrimoniului universal

i recomandînd

popoarelor interesate conven ii interna ionale în acest scop
- considerînd c recomand rile, rezolu iile i conven iile interna ionale
existente privitoare la bunurile culturale i naturale demonstreaz
importan a pe care o prezint , pentru toate popoarele din lume,
salvgardarea acestor bunuri unice

i de neînlocuit, indiferent de

poporul c ruia ele apar in,
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- considerînd c
importan

unele bunuri din patrimoniul cultural prezint

excep ional

care necesit

o

protejarea lor ca parte din

patrimoniul mondial al întregii omeniri,
- considerînd c , fa

de amploarea i gravitatea noilor pericole care

le amenin , întregii colectivit i interna ionale îi revine sarcina de a
participa la ocrotirea patrimoniului cultural

i natural de valoare

universal excep ional , prin acordarea unei asisten e colective care
f r a se substitui ac iunii statului interesat o va completa în mod
eficace,
- considerînd c

este indispensabil s

prevederi sub form

se adopte în acest scop noi

de conven ii care s

stabileasc

un sistem

eficient de protejare colectiv a patrimoniului cultural i natural de
valoare universal excep ional , organizat într-o form permanent
i
dup

dup

metode

tiin ifice

i

moderne,

ce a hot rît cu prilejul celei de-a XVI - a sesiuni a sa c

aceast problem va forma obiectul unei conven ii interna ionale,
adopt în aceast a 16 - a zi a lunii noiembrie 1972 prezenta
conven ie.

ARTICOLUL 1
În spiritul prezentei conven ii sînt considerate drept patrimoniu cultural:
-

monumentele: opere de arhitectur , de sculptur

sau de pictur

monumental , elemente sau structuri cu caracter arheologic, inscrip ii,
grote i grupuri de elemente care au o valoare universal excep ional
din punct de vedere istoric, artistic sau tiin ific;
-

ansamblurile: grupuri de construc ii izolate sau grupate, care, datorit
arhitecturii lor, a unit ii
universal

excep ional

i a integr rii lor în peisaj, au o valoare
din punct de vedere istoric, artistic sau

tiin ific;
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-

siturile: lucr ri ale omului sau opere rezultate din ac iunile conjugate
ale omului

i ale naturii, precum

i zonele incluzînd terenurile

arheologice care au o valoare universal

excep ional

din punct de

vedere istoric, etnic, etnologic sau antropologic.

ARTICOLUL 2
În spiritul prezentei conven ii sînt considerate ca patrimoniu natural:
-

monumentele naturale constituite de forma iuni fizice i biologice sau
de grup ri de asemenea forma iuni care au o valoare universal
excep ional din punct de vedere estetic sau tiin ific;

-

forma iunile geologice

i fiziografice

i zonele strict delimitate

constituind habitatul speciilor animale i vegetale amenin ate, care au
o valoare universal

excep ional

din punct de vedere al tiin ei sau

conserv rii;
-

siturile naturale sau zonele naturale strict delimitate, care au o valoare
universal excep ional din punct de vedere tiin ific, al conserv rii sau
al frumuse ii naturale.

ARTICOLUL 3
Fiec rui stat care particip

la prezenta conven ie îi revine datoria de a

identifica i a delimita, diferitele bunuri situate pe teritoriul s u, la care se
refer art. 1 i 2 de mai sus.

ARTICOLUL 4
Fiecare din statele p r i la prezenta conven ie recunoa te c , obliga ia de a
asigura identificarea, ocrotirea, conservarea, valorificarea

i transmiterea

c tre genera iile viitoare a patrimoniului cultural i natural la care se refer
art. 1 i 2 i care este situat pe teritoriul s u, îi revine în primul rînd. Se va
str dui s ac ioneze în acest scop atît prin propriul s u efort, în limita maxim
a resurselor sale disponibile, cît i, cînd este cazul, prin intermediul asisten ei
i cooper rii interna ionale de care va putea beneficia, în special pe plan
financiar, artistic, tiin ific i tehnic.
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ARTICOLUL 5
Pentru a asigura o ocrotire i o conservare cît mai eficient

i o valorificare cît

mai intens posibil a patrimoniului cultural i natural situat pe teritoriul lor i
în condi ii specifice fiec rei

ri, statele p r i la prezenta conven ie se vor

str dui în m sura posibilului:
a) s

adopte o politic

patrimoniului cultural

general

prev zînd atribuirea unei func ii

i natural în via a colectiv

i s

integreze

ocrotirea acestui patrimoniu în programele de planificare general ;
b) s înfiin eze pe teritoriul lor, în m sura în care înc nu exist , unu sau
mai multe servicii de ocrotire, de conservare
patrimoniului

cultural

corespunz tor

i

natural,

prev zute

i de valorificare a
cu

i dispunînd de mijloace care s

un

personal

le permit

s

îndeplineasc sarcinile ce le revin;
c) s extind studiile i cercet rile tiin ifice i tehnice i s perfec ioneze
metodele de interven ie care permit unui stat s fac fa
care amenin
d) s

pericolelor

patrimoniul lui cultural sau natural;

ia m surile juridice, tiin ifice, tehnice, administrative i financiare

corespunz toare

pentru

identificarea,

ocrotirea,

conservarea,

valorificarea i introducerea în circuit public a acestui patrimoniu; i
e) s

înlesneasc

crearea sau dezvoltarea de centre na ionale sau

regionale de preg tire în domeniul ocrotirii, conserv rii i valorific rii
patrimoniului cultural i natural i s încurajeze cercetarea tiin ific în
acest domeniu.

ARTICOLUL 6
1. Respectînd pe deplin suveranitatea statelor pe teritoriul c rora
se afl patrimoniul cultural i natural men ionat în art. 1 i 2, i
f r

a prejudicia drepturile reale, prev zute la legisla ia

na ional , asupra patrimoniului respectiv, statele p r i la
prezenta conven ie recunosc c

el constituie un patrimoniu
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universal la ocrotirea c ruia întreaga comunitate interna ional
are datoria s coopereze.
2. Statele p r i se angajeaz , în consecin , i în conformitate cu
prevederile

prezentei

conven ii,

s - i

dea

concursul

la

identificarea, ocrotirea, conservarea i valorificarea patrimoniului
cultural i natural men ionat în paragrafele 2 i 4 ale art. 11,
dac statul pe teritoriul c ruia se afl cere concurs.
3. Fiecare din statele p r i la prezenta conven ie se angajeaz s
nu ia în mod deliberat nici o m sur

susceptibil

s

d uneze

direct sau indirect patrimoniul cultural i natural men ionat la
art. 1 i 2, care se afl pe teritoriul altor state p r i la aceast
conven ie.

ARTICOLUL 7
În spiritul prezentei conven ii, trebuie în eles prin ocrotirea interna ional

a

patrimoniului mondial, cultural i natural stabilirea unui sistem de cooperare i
de asisten

interna ional

avînd drept obiectiv s

ajute statele p r i la

conven ie în eforturile pe care le depun pentru a proteja i identifica acest
patrimoniu.

ARTICOLUL 8
1. Se înfiin eaz
tiin

pe lîng

i Cultur

Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie,

un comitet interguvernamental pentru protejarea

patrimoniului cultural

i natural de valoare universal

excep ional

denumit 'Comitetul patrimoniului mondial'. El se compune din 15 state
p r i la conven ie, alese de statele p r i la conven ie întrunite în
adunare general în cursul sesiunilor ordinare ale Conferin ei generale
a Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i Cultur .

Num rul statelor membre ale comitetului va fi m rit la 21 începînd de
la sesiunea ordinar

a conferin ei generale care va urma intr rii în

vigoare a prezentei conven ii pentru un num r de cel pu in 40 de state.
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2. Alegerea membrilor comitetului trebuie s

asigure o reprezentare

echitabil a diferitelor regiuni i culturi din lume.
3. La

edin a comitetului asist

cu vot consultativ un reprezentant al

Centrului interna ional de studii pentru conservarea

i restaurarea

bunurilor culturale (centrul din Roma), un reprezentant al Consiliului
interna ional al monumentelor i siturilor (ICOMOS) i un reprezentant
al Uniunii interna ionale pentru conservarea naturii

i resurselor ei

(UICN), la care pot fi ad uga i, la cerere statele p r i întrunite în
adunare general în cursul sesiunilor ordinare ale Conferin ei generale
a Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,
reprezentan ii

altor

organiza ii

tiin

i Cultur ,

interguvernamentale

sau

neguvernamentale avînd obiective similare.

ARTICOLUL 9
1. Statele membre ale Comitetului patrimoniului mondial î i exercit
mandatul lor de la sfîr itul sesiunii ordinare a conferin ei generale în
cursul c reia au fost alese pîn

la sfîr itul celei de-a treia sesiuni

ordinare urm toare.
2. Cu toate acestea, mandatul unei treimi din membrii desemna i cu
ocazia primei alegeri va expira la sfîr itul primei sesiuni ordinare a
conferin ei generale care urmeaz celei în cursul c reia au fost ale i,
iar mandatul unei a doua treimi a membrilor desemna i în acela i timp
va expira la sfîr itul celei de-a doua sesiuni ordinare a conferin ei
generale care urmeaz celei în cursul c reia ei au fost ale i. Numele
acestor membri vor fi trase trase la sor i de c tre pre edintele
conferin ei generale dup prima alegere.
3. Statele membre ale comitetului aleg, pentru a le reprezenta, persoane
calificate în domeniul patrimoniului cultural sau al patrimoniului natural.

ARTICOLUL 10
1. Comitetul patrimoniului mondial adopt un regulament interior al s u.
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2. Comitetul poate în orice moment s invite la edin ele sale organisme
publice sau particulare, ca i persoane particulare, spre a le consulta
asupra unor probleme speciale.
3. Comitetul poate s creeze organele consultative pe care le consider
necesare pentru executarea sarcinilor sale.

ARTICOLUL 11
1. Fiecare din statele p r i la prezenta conven ie va prezenta, în m sura în
care este posibil, Comitetului patrimoniului mondial un inventar al bunurilor
din patrimoniul cultural i natural aflate pe teritoriul s u i susceptibile de a fi
înscrise pe lista prev zut la paragraful 2 al prezentului articol. Acest inventar,
care nu este considerat ca exhaustiv, trebuie s
asupra locului bunurilor respective

cuprind

o documenta ie

i asupra interesului pe care ele îl

reprezint .
2. Pe baza inventarelor prezentate, de c tre state, conform paragrafului 1 de
mai sus, comitetul stabile te, ine la zi i difuzeaz , sub numele de 'list a
patrimoniului

mondial',

o

list

a

bunurilor

patrimoniului

cultural

i

patrimoniului natural, a a cum sînt ele definite la art. 1 i 2 ale prezentei
conven ii, pe care el le consider ca avînd o valoare universal excep ional ,
pe baza criteriilor pe care le va stabili. O astfel de list

actualizat

trebuie

se fac

decît cu

difuzat cel pu in la doi ani.
3. Înscrierea unui bun pe lista patrimoniului nu poate s

consim mîntul statului interesat. Îmscrierea unui bun situat pe un teritoriu
care face obiectul unor revendic ri de suveranitate sau de jurisdic ie din
partea mai multor state nu prejudec cu nimic drepturile p r ilor în litigiu.
4. Comitetul stabile te, actualizeaz

i difuzeaz

de fiecare dat

împrejur rile fac acest lucru necesar, sub numele de 'list
mondial în pericol', o list

de bunuri care figureaz

mondial, pentru care s-a cerut asisten

cînd

a patrimoniului

pe lista patrimoniului

în cadrul prezentei conven ii i pentru

salvgardarea c rora sînt necesare lucr ri mari. Aceast

list

va cuprinde o

estimare a costului lucr rilor. Nu pot figura pe aceast list decît bunuri ale
patrimoniului cultural

i natural care sînt amenin ate de pericole grave

i
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precise ca: amenin area de dispari ie datorit

unei degrad ri avansate,

proiectele de mari lucr ri publice sau private, o dezvoltare rapid urban

i

turistic , distrugeri cauzate de modific ri ale utiliz rii sau ale propriet ii,
transform ri profunde datorate unei cauze necunoscute, abandon ri din
diferite motive, conflicte armate începute sau amenin înd s

izbucneasc ,

calamit i i cataclisme, mari incendii, mi c ri seismice, alunec ri de teren,
erup ii vulcanice, modific ri ale apelor, inunda ii, curen i violen i de maree.
Comitetul poate, în orice moment, în caz de urgen , s procedeze la o nou
înscriere pe lista patrimoniului mondial în pericol

i s

difuzeze imediat

aceast înscriere.
5. Comitetul define te criteriile pe baza c rora un bun al patrimoniului cultural
i natural poate s

fie înscris într-una sau alta din listele men ionate la

paragrafele 2 i 4 ale prezentului articol.
6. Înainte de a refuza o cerere de înscriere pe una din cele dou

liste

men ionate la paragrafele 2 i 4 ale prezentului articol, comitetul va consulta
statul parte pe teritoriul c ruia se afl

bunul din patrimoniul cultural sau

natural de care este vorba.
7. Comitetul, cu acordul statelor interesate, coordoneaz

i încurajeaz

studiile i cercet rile necesare la întocmirea listelor men ionate la paragrafele
2 i 4 ale prezentului articol.

ARTICOLUL 12
Faptul c un bun din patrimoniul cultural i natural nu a fost înscris pe una
sau cealalt din cele dou liste men ionate la paragrafele 2 i 4 ale art. 11 nu
va însemna nicidecum c el nu are o valoare universal excep ional în alte
scopuri decît cele care rezult din înscrierea în aceste liste.

ARTICOLUL 13
1. Comitetul patrimoniului mondial prime te i studiaz cererile de asisten
interna ional formulate de statele p r i la prezenta conven ie referitoare la
bunurile din patrimoniul cultural

i natural aflate pe teritoriul lor, care

figureaz sau sînt susceptibile de a figura pe listele men ionate la paragrafele
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2 i 4 ale art. 11. Aceste cereri pot avea drept obiect ocrotirea, conservarea,
valorificarea sau introducerea în circuit public a acestor bunuri.
2. Cererile de asisten

interna ional , conform paragrafului 1 al prezentului

articol, pot avea ca obiect i identificarea bunurilor din patrimoniul cultural i
natural definit la art. 1 i 2, cînd studii preliminare au permis s se stabileasc
faptul c aceste cercet ri merit s fie continuate.
3. Comitetul hot r te ce urmare se va da acestor cereri, stabile te, cînd este
cazul, natura i importan a ajutorului s u i autorizeaz încheierea, în numele
s u, a în elegerilor necesare cu guvernul interesat.
4. Comitetul fixeaz o ordine a priorit ii interven iilor sale. El face aceasta
inînd seama de importan a respectiv

a bunurilor de salvgardat pentru

patrimoniul mondial, cultural i natural, de necesitatea de a asigura asisten
interna ional bunurilor celor mai reprezentative ale naturii sau ale geniului i
istoriei popoarelor lumii i de urgen a lucr rilor de întreprins, de importan a
resurselor statelor pe teritoriul c rora se g sesc bunurile amenin ate , în
special, de m sura în care ele ar putea asigura salvgardarea acestor bunuri
prin mijloacele lor proprii.
5. Comitetul întocme te, ine la zi i difuzeaz o list a bunurilor pentru care
s-a acordat o asisten

interna ional .

6. Comitetul decide modul de utilizare a resurselor din fondul creat conform
art. 15 al prezentei conven ii. El caut mijloacele de sporire a resurselor i ia
toate m surile necesare în acest scop.
7.

Comitetul

coopereaz

guvernamentale

cu

organiza iile

interna ionale

i

na ionale,

i neguvernamentale, avînd obiective similare celor din

prezenta conven ie. Pentru aplicarea programelor sale i pentru executarea
proiectelor sale, comitetul poate s fac apel la aceste organiza ii, în special la
Centrul interna ional de studii pentru conservarea

i restaurarea bunurilor

culturale (centrul din Roma), la Consiliul interna ional al monumentelor

i

siturilor (ICOMOS) i la Uniunea interna ional pentru conservarea naturii i
resurselor ei (UICN), ca i la alte organiza ii publice sau private i la persoane
particulare.
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8. Hot rîrile comitetului sînt luate cu o majoritate de dou treimi a membrilor
prezen i

i votan i. Cvorumul este constituit de majoritatea membrilor

comitetului.

ARTICOLUL 14
1. Comitetul patrimoniului mondial este asistat de un secretariat numit de
c tre directorul general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,
tiin

i Cultur .

2. Directorul general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

i

Cultur , folosind cît mai larg posibil serviciile Centrului interna ional de studii
pentru conservarea i restaurarea bunurilor culturale (centrul din Roma), ale
Comitetului interna ional al monumentelor i siturilor (ICOMOS) i ale Uniunii
interna ionale pentru conservarea naturii
specificul competen elor

i resurselor sale (UICN), în

i al posibilit ilor lor, preg te te documenta ia

comitetului, ordinea de zi a edin elor sale i asigur executarea hot rîrilor lui.

ARTICOLUL 15
1. Se creeaz

un fond pentru protejarea patrimoniului mondial, cultural i

natural de valoare universal

excep ional , denumit 'Fondul patrimoniului

mondial'.
2. Fondul este constituit ca fond de depozit, conform

dispozi iilor

regulamentului financiar al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,
tiin

i Cultur .

3. Resursele fondului sînt formate din:
a) contribu iile obligatorii i contribu iile voluntare ale statelor p r i la prezenta
conven ie;
b) v rs minte, dona ii sau legate, care vor putea fi f cute de c tre:
i)

alte state;

ii)

Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i

Cultur , alte organiza ii din sistemul Na iunilor Unite, în
special Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare i alte
organiza ii interguvernamentale;
iii)

organisme publice sau private, sau persoane particulare;
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c) orice dobînzi produse de resursele fondului;
d) produsul coletelor i încas rilor de la manifest rile organizate în beneficiul
fondului; i
e) toate celelalte resurse autorizate de regulamentul pe care îl va elabora
Comitetul patrimoniului mondial.
4. Contribu iile aduse fondului i celelalte forme de asisten

puse la dispozi ia

comitetului nu pot fi folosite decît în scopurile stabilite de acesta. Comitetul
poate s

accepte contribu ii care s

nu fie folosite decît pentru un anumit

program sau pentru un proiect special, cu condi ia ca realizarea acestui
program sau execu ia acestui proiect s

fi fost hot rîte de c tre comitet.

Contribu iile aduse fondului nu pot fi înso ite de nici o condi ie politic .

ARTICOLUL 16
F r a renun a la orice alt contribu ie voluntar complementar , statele p r i
la prezenta conven ie se angajeaz s verse în mod regulat, la fiecare doi ani,
în Fondul patrimoniului mondial, contribu ii al c ror cuantum, calculat dup un
procentaj uniform aplicabil la toate statele, va fi hot rît de adunarea general
a statelor p r i la conven ie, întrunite în cursul sesiunilor Conferin ei generale
a Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin
luat , aceast

hot rîre a adun rii generale necesit

i Cultur . Pentru a fi
o majoritate a statelor

p r i prezente i votante, care nu au f cut declara ia men ionat la paragraful
2 al prezentului articol. Contribu ia obligatorie a statelor p r i la conven ie nu
va putea dep i, în nici un caz, 1 % din contribu ia lor la bugetul ordinar al
Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

i Cultur .

2. Totu i, orice stat la care se refer art. 31 sau art. 32 al prezentei conven ii
poate, în momentul depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare
sau de aderare, s

declare c

nu se consider

legat de prevederile

paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Un stat parte la conven ie, care a f cut declara ia men ionat la paragraful
2 al prezentului articol, poate oricînd s - i retrag

respectiva declara ie,

notificînd aceasta directorului general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru
Educa ie,

tiin

i Cultur . Totu i, retragerea declara iei nu va avea efect
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asupra contribu iei obligatorii datorate de acest stat decît începînd de la data
adun rii generale urm toare a statelor p r i.
4. Pentru ca acest comitet s

fie în m sur

s - i prevad

opera iunile sale

într-un mod eficace, contribu iile statelor p r i la prezenta conven ie, care au
f cut declara ia men ionat

la paragraful 2 al prezentului articol, trebuie

v rsate în mod regulat, cel pu in la fiecare doi ani, i nu vor trebui s

fie

inferioare contribu iilor pe care ar fi trebuit s le depun dac ar fi fost legate
de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.
5. Orice stat parte la conven ie, care a întîrziat cu plata contribu iei sale
obligatorii sau voluntare pentru anul în curs

i pentru anul civil care l-a

precedat, nu este eligibil în Comitetul patrimoniului mondial, aceast
prevedere neaplicîndu-se la prima alegere. Mandatul unui astfel de stat, care
este deja membru al comitetului, va expira în momentul oric rei alegeri
prev zute la art. 8 paragraful 1 al prezentei conven ii.

ARTICOLUL 17
Statele p r i la prezenta conven ie iau în considerare sau favorizeaz crearea
de funda ii sau de asocia ii na ionale publice i private avînd ca scop de a
încuraja liberalit i în favoarea protej rii patrimoniului cultural

i natural

definit la art. 1 i 2 ale prezentei conven ii.

ARTICOLUL 18
Statele p r i la prezenta conven ie î i vor da concursul la campaniile
interna ionale de colecte care sînt organizate în beneficiul Fondului
patrimoniului mondial cu sprijinul Organiza iei Na iunilor Unite pentru
Educa ie, tiin

i Cultur . Ele sprijin colectele f cute în acest scop de c tre

organismele men ionate la paragraful 3 al art. 15.

ARTICOLUL 19
Orice stat parte la prezenta conven ie poate s
interna ional

cear

o asisten

în favoarea bunurilor din patrimoniul cultural sau natural de

valoare universal excep ional situate pe teritoriul s u. El trebuie s al ture
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la cererea sa informa iile i documentele prev zute la art. 21 de care dispune
i de care comitetul are nevoie pentru a lua hot rîrea sa.

ARTICOLUL 20
Cu excep ia prevederilor paragrafului 2 al art. 13 ale alin. c) al art. 22 i ale
art. 23, asisten a interna ional prev zut de prezenta conven ie nu poate fi
acordat decît bunurilor din patrimoniul cultural i natural pe care Comitetul
patrimoniului mondial a hot rît sau hot r te s le înscrie pe una din listele
men ionate la paragrafele 2 i 4 ale art. 11.

ARTICOLUL 21
1. Comitetul patrimoniului mondial stabile te procedura examin rii cererilor de
asisten

interna ional

pe care este solicitat s

special elementele care trebuie s

o acorde

i precizeaz

în

fie cuprinse în cerere, care trebuie s

descrie opera iunea ce este avut în vedere, lucr rile necesare, o estimare a
costului lor, urgen a lor i motivele pentru care resursele statului care solicit
nu îi permit acestuia s fac fa

la totalul cheltuielilor. Cererile trebuie, de

cîte ori este posibil, s se bazeze pe avizul unor exper i.
2. Din cauza unor lucr ri care ar trebui întreprinse f r întîrziere, cererile care
se întemeiaz
urgen

pe calamit i naturale sau catastrofe trebuie examinate de

i cu prioritate de c tre comitet, care trebuie s dispun de un fond

de rezerv destinat unor astfel de eventualit i
3. Înainte de a lua o hot rîre, comitetul efectueaz studiile i consulta iile pe
care le consider necesare.

ARTICOLUL 22
Asisten a acordat de Comitetul patrimoniului mondial poate lua urm toarele
forme:
a) studii asupra problemelor artistice, tiin ifice i tehnice pe care le ridic
protejarea, conservarea, punerea în valoare

i reanimarea patrimoniului

cultural i natural, a a cum este el definit la paragrafele 2 i 4 ale art. 11 din
prezenta conven ie;
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b) punerea la dispozi ie de exper i, tehnicieni i mîn de lucru calificat pentru
a asigura buna execu ie a unui proiect aprobat;
c) formarea de speciali ti de toate nivelurile în domeniul identific rii, ocrotirii,
conserv rii, punerii în valoare i reanim rii patrimoniului cultural i natural;
d) furnizarea de echipament pe care statul interesat nu îl posed sau nu este
în m sur s -l procure;
e) împrumuturi cu dobînd

mic , f r

dobînd , sau care vor putea fi

rambursate pe termen lung;
f) acordarea, în cazuri excep ionale i în mod special motivate, de subven ii
nerambursabile.

ARTICOLUL 23
Comitetul patrimoniului mondial poate, de asemenea, s acorde o asisten
interna ional unor centre na ionale sau regionale de formare a speciali tilor
de toate nivelurile în domeniul identific rii, protej rii, conserv rii, punerii în
valoare i reanim rii patrimoniului cultural i natural.

ARTICOLUL 24
O asisten

interna ional de mare importan

nu poate fi acordat decît în

urma unui studiu tiin ific, economic i tehnic detaliat. Acest studiu va trebui
s ia în considerare tehnicile cele mai avansate de ocrotire, de conservare, de
punere în valoare i de reanimare a patrimoniului cultural i natural i va
trebui s

corespund

obiectivelor prezentei conven ii. Studiul va c uta, de

asemenea, mijloacele de a folosi în mod ra ional resursele disponibile în statul
interesat.

ARTICOLUL 25
Finan area lucr rilor necesare nu trebuie, în principiu s revin decît în mod
par ial comunit ii interna ionale. Participarea statului care beneficiaz
asisten

de

interna ional trebuie s constituie o parte substan ial din resursele

utilizate la fiecare program sau proiect afar de cazul în care resursele sale
nu-i permit acest lucru.
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ARTICOLUL 26
Comitetul patrimoniului mondial

i statul beneficiar stabilesc în acordul pe

care îl încheie condi iile în care va fi executat un program sau proiect pentru
care s-a acordat o asisten

interna ional

conven ii. Statului care prime te aceast

în baza prevederilor prezentei
asisten

interna ional

îi revine

datoria de a continua s ocroteasc , s conserve i s valorifice bunurile astfel
salvgardate, conform condi iilor stabilite în acord.

ARTICOLUL 27
1. Statele p r i la prezenta conven ie se str duiesc prin mijloace adecvate,
mai ales prin programe de educare i informare, s
ata amentul popoarelor lor fa

înt reasc

respectul i

de patrimoniul cultural i natural definit la art.

1 i 2 ale conven iei.
2. Ei se angajeaz s informeze pe scar larg publicul asupra pericolelor care
amenin

acest patrimoniu

i asupra ac iunilor întreprinse prin aplicarea

prezentei conven ii.

ARTICOLUL 28
Statele p r i la prezenta conven ie, care primesc o asisten

interna ional în

baza conven iei, iau m surile necesare pentru a face cunoscut

importan a

bunurilor care au f cut obiectul acestei asisten e i rolul pe care aceasta din
urm l-a avut.

ARTICOLUL 29
1. Statele p r i la prezenta conven ie vor indica în rapoartele pe care le vor
prezenta la Conferin a general
Educa ie, tiin

a Organiza iei Na iunilor Unite pentru

i Cultur , la termenele i sub forma pe care aceasta le va

stabili, prevederile legislative, reglement rile

i alte m suri pe care le-au

adoptat pentru aplicarea conven iei, precum i experien a pe care au ob inuto în acest domeniu.
2. Aceste rapoarte vor fi aduse la cuno tin a Comitetului patrimoniului
mondial.
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3. Comitetul va prezenta un raport asupra activit ii sale la fiecare din
sesiunile ordinare ale Conferin ei generale a Organiza iei Na iunilor Unite
pentru Educa ie, tiin

i Cultur .

ARTICOLUL 30
Prezenta conven ie a fost redactat
francez

în limbile englez , arab , spaniol ,

i rus , cele cinci texte fiind în mod egal autentice.

ARTICOLUL 31
1. Prezenta conven ie va fi prezentat spre ratificare sau acceptare statelor
membre ale Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i Cultur ,

conform procedurilor lor constitu ionale respective.
2. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi depuse la directorul
general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

i Cultur .

ARTICOLUL 32
1. Prezenta conven ie este deschis

ader rii oric rui stat membru al

Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i Cultur , invitat s

adere la ea de c tre conferin a general a organiza iei.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de adeziune la
directorul general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i

Cultur .

ARTICOLUL 33
Prezenta conven ie va intra în vigoare dup trei luni de la data depunerii celui
de-al dou zecilea instrument de ratificare, acceptare sau aderare, dar numai
pentru statele care vor fi depus instrumentele lor respective de ratificare,
acceptare sau aderare la aceast dat sau la o dat anterioar . Ea va intra în
vigoare pentru orice alt stat dup trei luni de la depunerea instrumentului s u
de ratificare, acceptare sau aderare.

ARTICOLUL 34
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Prevederile care urmeaz se aplic statelor p r i la prezenta conven ie avînd
un sistem constitu ional federativ sau neunitar:
a) în ceea ce prive te prevederile acestei conven ii a c ror aplicare necesit o
ac iune legislativ

a puterii legislative federale sau centrale, obliga iile

guvernului federal sau central vor fi acelea i ca cele ale statelor p r i care nu
sînt state federative;
b) în ceea ce prive te prevederile acestei conven ii a c ror aplicare necesit o
ac iune legislativ

a fiec ruia din statele,

rile, provinciile sau cantoanele

constitutive, care nu sînt, în virtutea sistemului constitu ional al federa iei,
obligate s

ia m suri legislative, guvernul federal va aduce, cu avizul s u

favorabil, respectivele prevederi la cuno tin a autorit ilor competente ale
statelor,

rilor, provinciilor sau cantoanelor.

ARTICOLUL 35
1. Fiecare din statele p r i la prezenta conven ie poate denun a conven ia.
2. Denun area va fi notificat

printr-un instrument scris depus la directorul

general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

i Cultur .

3. Denun area va intra în vigoare la 12 luni de la primirea instrumentului de
denun are. Ea nu va modifica cu nimic obliga iile financiare asumate de statul
care face denun area, pîn la data la care retragerea intr în vigoare.

ARTICOLUL 36
Directorul general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa iei, tiin
Cultur

i

va informa statele membre ale organiza iei, statele nemembre

men ionate la art. 32, ca i Organiza ia Na iunilor Unite, asupra depunerii
tuturor instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aderare prev zute de
art. 35.

ARTICOLUL 37
1. Prezenta conven ie va putea fi revizuit

de Conferin a general

Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

a

i Cultur . Revizuirea nu
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va putea obliga, totu i, decît statele care vor deveni p r i la conven ia
revizuit .
2. În cazul în care conferin a general va adopta o nou conven ie prev zînd
revizuirea total

sau par ial

a prezentei conven ii i afar de cazul în care

noua conven ie nu stabile te altfel, prezenta conven ie va înceta s
deschis

fie

ratific rii, accept rii sau ader rii, începînd de la data intr rii în

vigoare a noii conven ii revizuite.

ARTICOLUL 38
Conform art. 102 al Cartei Na iunilor Unite, prezenta conven ie va fi
înregistrat la Secretariatul Organiza iei Na iunilor Unite la cererea directorului
general al Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

i Cultur .

Întocmit la Paris, în a dou zeci i treia zi a lunii noiembrie 1972, în dou
exemplare autentice, purtînd semn tura pre edintelui conferin ei generale,
întrunit în cea de-a aptesprezecea sesiune a sa, i a directorului general al
Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i Cultur , care vor fi

depuse în arhiva Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie,

tiin

i

Cultur , i ale c rei copii certificate pentru conformitate vor fi înaintate tuturor
statelor men ionate la art. 31 i 32, ca i Organiza iei Na iunilor Unite.
Textul care prevede este textul autentic al conven iei adoptat de Conferin a
general a Organiza iei Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin

i Cultur la

cea de-a 17 - a sesiune, care s-a inut la Paris i care a fost declarat închis
la 21 noiembrie 1972.
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