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 تعالیبسمه          

  
  
  
  

  
  نامه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعیآیین

  
  

  مقدمه 
  ت وزیـــران مـــورخئـــ، مصـــوب هییونســـکو ـ ایـــران   کمیســـیون ملـــی  هاساســـنام 16و  15 هبـــه موجـــب مـــاد

،  شـود نامیده مـی  "کمیته"، که از  این پس در این آئین نامه میراث فرهنگی و طبیعی ه ملیکمیت، 29/6/1366
و  شـده نامـه تشـکیل   مطابق مقررات ایـن آیـین   ـ ایران  تخصصی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو کمیتهبه عنوان 

  کند.فعالیت می
  
  اهداف  ـ 1ماده 

  
هاي آن براي ارتقاء ها و ظرفیتگیري از مزیتهاي فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور و بهرهمعرفی ظرفیتـ 1

ر د هوشمندانه با مشارکت دیپلماسی فرهنگی در سطح منطقه و جهانعرصه ایران در  جمهوري اسالمیجایگاه 
 یونسکو راهبرديهاي ریزيها و برنامهفعالیت

 و ناملموس) (ملموس و میراث فرهنگی برداري ازو بهره ءحفاظت، احیاصحیح در امر علمی و ـ ارتقاء بینش 2
معیارها و الگوهاي علمی و راهبردي یونسکو مندرج در  با و ترویج گردشگري فرهنگی و طبیعی پایدار طبیعی

  :پنجگانههاي کنوانسیون
  )1999 و پروتکل دوم 1954و پروتکل اول ( 1954مه  14اموال فرهنگی در زمان جنگ،  ت ازظاحف ـ
 ) 1995 و یونیدروآ 1970نوامبر  14(وانتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی،  کنوانسیون منع صدور و ورودـ 
  1972نوامبر  16کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان، ـ 
  2001نوامبر  2کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی زیر آب، ـ 
 2003اکتبر  17ناملموس، فرهنگی کنوانسیون حفظ میراث ـ 

میراث  فهرستدر ثبت و طبیعی جهت )(ملموس و ناملموس مواریث فرهنگیساختن الگوهاي معرفی مندروش ـ3
  در بخش فرهنگ  هاي یونسکوجهانی یونسکو با محوریت معیارها و کنوانسیون

تقویت وگسترش همکاریی هاي فرهنگی در گستره جغرافیایی و تمدنی  ایران فرهنگی با تاکید بر مواریث  -4 
موس و ناملموس) و ترویج  زبان و ادب پارسی با بهره گیري ازظرفیت مشاهیر ایرانی مندرج در فهرست فرهنگی (مل

 مشاهیر یونسکو 
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  ـ وظایف 2ماده 
  
معرفی میراث  ت ، احیا ء وظاهاي مربوط به حفو ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل و موضوع ءتبادل آراـ 1

   عالی رتبه کشور فرهنگی و طبیعی کشور به مقامات
ها، مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی در ها، دانشگاهها، سازمانتوسعه ارتباط و تبادل اطالعات بین وزارتخانه ـ 2

  در سطح کشورملی میراث فرهنگی و طبیعی هاي کمیته هاي مرتبط با فعالیتزمینه
اي و اي، منطقههاي زیرمنطقهگردهمایی وکارشناسان ایرانی در مجامع و هاي مشارکت نهادهاتسهیل زمینه -3

  المللی میراث فرهنگیبین
هاي نمایندگی جمهوري اسالمی تئباره نحوه مشارکت و حضور هیـ ارائه پیشنهاد به کمیسیون ملی یونسکو در4

هاي تئگردد و همکاري با افراد و هیهایی که زیر نظر یا با همکاري یونسکو برگزار میایران در مجامع و اجالس
  هاي محولهاعزامی به منظور حسن انجام مسئولیت

المللی و سایر مواردي که اي و بینهاي منطقهها و اجالسنظر نسبت به دستور مذاکرات، نشست ـ بررسی و اعالم5
  شود.ارجاع می میراث فرهنگی و طبیعی  از طرف کمیسیون ملی یونسکو در ایران به کمیته ملی

ویژه یونسکو در حوزه میراث فرهنگی (ملموس و المللی بههمکاري در انتشار آثار ارزشمند نهادهاي بینـ ترجمه و 6
  طبیعی  ناملموس )و

هاي مصوب با هاي ساالنه کمیته و کمک به تأمین بودجه مورد نیاز فعالیتها و فعالیتـ تعیین و تصویب برنامه7
  هاي یونسکوتوجه به تقویم فعالیت

و در صورت  یونسکو به کمیسیون ملی ي کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی هاارائه گزارش فعالیت ـ تهیه و8
  لزوم به یونسکو

ها و فعالیت ومدت میاندوساله، راهبرد سیاستگذاري و تنظیم دستورکارهاي کارشناسی شده پیرامون  -9
  ) و طبیعیملموس و ناملموس(میراث فرهنگی از المللی یونسکو در زمینه حفاظت هاي بینبرنامه

مرکز  ایکرومالمللی موزها، شوراي بین ایکومـ همکاري و مشارکت با نهادهاي مشورتی یونسکو مانند 10
، با هاي تاریخیالمللی بناها و محوطهشوراي بین ایکوموسو  المللی مطالعه، حفظ و مرمت اموال فرهنگیبین

  گیري از نظرات مشورتی درمعرفی میراث جهانی ایران به یونسکو هدف بهره
 

  ـ ساختار کمیته3ماده 
متخصصان و کارشناسان با  انیاز م زین ي دولتی و غیردولتی ذیربط وصاحب نظر نهادها ندگانیاز نما تهیکم ياعضا

 :شوندیانتخاب م ونسکوبرنامه میراث فرهنگی و طبیعی ی يهاتیتوجه به اولو
 (معاونت فرهنگی و اجتماعی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. 1
 (معاونت فرهنگی) . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی2
 . سازمان برنامه و بودجه کشور3
 . سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري4
  پژوهشگاه میراث فرهنگی. 5
 . فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران6
 نسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم ا. 7
 . بنیاد ایران شناسی 8
 المعارف بزرگ اسالمیه . دائر9

 بنیاد سعدي. 10
 مدیر گروه فرهنگ به عنوان دبیر کمیته)( کمیسیون ملی یونسکو در ایران. 11
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 ربط از بین اشخاص حقیقینفر از صاحبنظران ذي نه. 12
  شوند. میو معرفی انتخاب  نهادهاتوسط  3موضوع ماده  نمایندگان نهادهاي ذیربط (اعضاي حقوقی) ـ1تبصره 
با پیشنهاد دبیر کل و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به  3ماده  12و بند  1ـ نمایندگان موضوع تبصره 2تبصره 

  عنوان رئیس کمیسیون ملی یونسکو منصوب می شوند.
  

  ده و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.دو سال بو دوره عضویت هر یک از اعضاء کمیتهـ  4مادة 
به وسیله  الزم است سه ماه قبل از انقضاء مدت نمایندگی، ابقاء نماینده قبلی و یا معرفی نماینده جدید رسماً -تبصره

  کمیته از تشکیالت مربوطه درخواست شود.
  

  ت رئیسهأهیـ  5مادة 
و نایب رئیس از بین اعضاء و با اکثریت آرا انتخاب  ت رئیسه کمیته شامل رئیس، نایب رئیس و دبیر است. رئیسأهی
  شوند.می

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون  29/6/1366اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو مصوب  16ماده  1دبیر کمیته بر طبق تبصره
  کند.ملی یونسکو خواهد بود که به عنوان نماینده کمیسیون ملی یونسکو با حق رأي در کمیته شرکت می

  شوند و تجدید انتخاب هر یک از آنها بالمانع خواهد بود.ت رئیسه براي مدت دو سال انتخاب میأـ اعضاي هی1تبصره 
حضور در جلسات به صورت مدعو استفاده کند و از  ينظر برااز متخصصان و استادان صاحب تواندیم تهیکم ـ2تبصره

  استفاده کند. يریگيآنها بدون شرکت در را ینظرات مشورت
  
  ت رئیسهأوظایف هیـ  6ادة م

هاي مورد لزوم جهت تصویب اعضاء نامهها و آئینطرح هبه دبیرکمیته و ارائ الف ـ ریاست جلسات، ابالغ تصمیمات کمیته
بر عهدة رئیس کمیته بوده و در غیاب وي نایب رئیس کمیته مسئول خواهد بود. نظارت بر حسن اجراي مصوبات کمیته 

  گیرد.یونسکو صورت می از طریق کمیسیون ملی
جلسات و روابط کمیته با سایر و تهیه صورت یري اجراي مصوبات و تنظیم دستور کار گب ـ پیگیري امور دبیرخانه، پی

  ها به عهدة دبیر کمیته است.سازمان
  

اء، براي عالوه یک اعضبار تشکیل خواهند شد. حضور حداقل تعداد نصف بهحداقل سه ماه یک جلسات کمیته ـ 7مادة 
  رسمیت یافتن جلسه ضروري است و اعتبار تصمیمات منوط به موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.

سوم اعضاء، تواند حسب مورد و در صورت لزوم، بنا به تصمیم رئیس یا تقاضاي کتبی حداقل یکـ کمیته می1تبصره
  العاده تشکیل دهد.جلسات فوق

جلسه متناوب در  سهجلسه متوالی و یا  دوبیش از  ،جلسات ضروري است، عدم حضور عضوـ حضور اعضاء در 2تبصره
شود و بالفاصله پس از ابالغ، نسبت به تعیین عضو جدید اقدام خواهد شد. براي تعیین سال در حکم انصراف تلقی می

  آیین نامه رعایت خواهد شد. 3عضو جدید ترتیب مقرر در ماده 
  

هاي کمیته با کمک ها و برنامهجاري کمیته به عهده کمیسیون ملی یونسکو است و هزینه فعالیتهاي هزینه ـ 8مادة 
  هاي مرتبط با کمیته تامین خواهد شد.سازمان

  
  کند.اي است که محل و امکانات آن را کمیسیون ملی یونسکو فراهم میکمیته داراي دبیرخانه ـ 9ماده 

  



4 
 

نامه با پیشنهاد دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران یا کمیته و تصویب مواد آیینتجدید نظر و تغییر در  ـ 10مادة 
  پذیر است.شوراي اجرایی کمیسیون امکان

  
تبصره در تاریخ .......... به تصویب نهایی شوراي  7ماده و  10نامه پس از تایید کمیته، مشتمل برمفاد این آیین

  سید.اجرایی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ر
 


